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การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา 
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  
 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 
2561 -2564) ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 
สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้

ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพ่บว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไมเ่ขม้แข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น 
อีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 

4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจัดซื้อจัดจ้างเปน็เรื่องของการ 
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก ่
เจา้หน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ไดแ้ก่ การ 
ผูกขาดในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายไดไ้มเ่พียงพอตอ่รายจ่ายความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 

ที่ท าใหข้้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรมคุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกยอ่งคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซอ่เห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท า 
การทุจริตฉอ้ราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

** หมำยเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวขา้งตนเป็นเพียง 
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แตล่ะแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแหง่ได้ตามความเหมาะสม 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปญัหา 
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทยไมว่่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองคก์รที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโ์ปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย 
ปี 2559 ลดลง 3 คะแนนจากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดง
ให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against  
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว3 
ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่
ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 
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ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติด
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติด
ความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจคนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้
ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกันจึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น
ฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปีพ .ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดย
ไดก้ าหนด 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแทจ้ริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ด ี(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้ำหมำย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองขา้ราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขา้ราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอยา่งเหมาะสม 

5) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในทอ้งถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่นอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การปอ้งกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 

 
 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด 

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักกำรและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานานจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปัองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจังในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าวทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้นต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเปน็ภาคส่วนการเมืองภาคราชการภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจังพร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนี้กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยความชอบธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันซึ่งได้วางกรอบการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐจึงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องคก์รภาครัฐนั้นปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย 
หลักความชอบธรรม  (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได(้Accountability)หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนรวม (Participation)  
ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้าง
มาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆจะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมายวัตถุประสงค์
แนวทางหรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติเพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดีไดต่้อไป 
 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม

และจริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 
6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมและ
จริยธรรม 

10.2 ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

10.3 ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 

10.4 ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การใหบ้ริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที ่4 การส่งเสริมคุณธรรม
ในองคก์รเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีคุณธรรมจริยธรรม
เขา้ใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชนและประเทศชาติสร้างจิตส านึกในการท าความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์รว่มกัน 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบ่งเป็น  3 แนวทาง คือ 
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลเพหลาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือแบ่งเป็นและ

เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแหง่ความดีมีคุณธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพหรืออาพาธเป็นต้น 

6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
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7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
     30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 พนักงานเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

10.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาต้นให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติรู้จักการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
2. หลักกำรและเหตุผล 

การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงานซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้างจะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมไดร้วมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการ 
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงานยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จความซื่อสัตย์สุจริตลุล่วงหรือไม่อย่างไรและหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าคา่ของคนอยู่ที่ผลของงานหรืออาจจะมีผู้รว่มงาน
อ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกันท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันในองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าวจึงได้
จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์แก่องค์กรเป็น
การสร้างระเบียบวินัยส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงาน 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่

ไดร้ับมอบหมาย 
4. เป้ำหมำย 
   พนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. ระยะเวลำ 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้านโดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก
วันและส่งใหห้ัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
   6.2 รวบรวมเป็นขอ้มูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมำณ 
    20,000  บาท 
8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม

ก าหนด 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆแล้วย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถไร้
อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างานย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญกา้วหน้าได้อย่างล้าช้านอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การท างานสูง 
แล้วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตมีจรรยาบรรณค่านิยมบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเองบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบตั้งใจท างานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงานต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับ
บริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญกา้วหน้ามากยิ่งขึ้นมีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง 
ธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริตขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการและพนักงานจ้างตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริตและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
สุขรู้จักความพอดีมีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับมีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเองต่อการท างานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรต่อการท างานต่อเพ่ือนร่วมงาน

ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ สุจริต

ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน 59 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร 

7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการก าหนดการและหลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง

และเกิดความเหมาะสม 
7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมำณ 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

การด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเจตคติต่อ

องค์กรตอ่การท างานต่อเพ่ือนร่วมงานตอ่ผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคก์ารบริหาร 
                     สว่นต าบลเพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา วันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมจริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงการ
ประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาใจทั้งต่อตนเองต่อผู้อ่ืนและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างาน
ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้วการปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาได้รับการประเมิน
คัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น
ดีเด่นและที่ดีด้านการป้องกันการทุจริตปี พ.ศ.2560 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคนได้แก่
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจ า
รวมถึงพนักงานจ้างจึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
    3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
    3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
4. เป้ำหมำย 
    ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา จ านวน 59คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพหลาโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
    40,000บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ตัวช้ีวัด 

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
       ผลลัพธ ์

ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 

 

1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                      เพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพหลา พ.ศ. 2560 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างลงวันที่ 9 เดือนมกราคม 2560 ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกที่ดี
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับ
ซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรนอกจากนี้ส านักงาน ก.พ. ได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์
ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพหลาควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาไดจ้ัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพหลา” ขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
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3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองคก์รต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ 
ต่อสังคมตามล าดับ 

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเพ่ือใช้เป็นคา่นิยมส าหรับองค์กร 

ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการเรื่องก าหนดให้ข้อมูลขา่วสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของ 
หนว่ยงานของรัฐเป็นข้อมูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพหลา 
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1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “เสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุง่สู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม 
นานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือใหป้ระเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI) ไม ่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ.2564  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพหลาจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้นเพ่ือให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติ
ที่เปน็รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝ่ายประจ าลูกจ้างประจ าตลอดจนพนักงานทั่วไป 

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
องค์กรท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า พนักงานจ้าง ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   ข้อมูลองคก์รความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองคค์วามรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      จ านวนขอ้มูล/องคก์รความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
        กำรมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้นให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                     เพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ 
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร 
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ 
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐโดยก าหนดให้หนว่ยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแกเ่จ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลเพหลาเพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน
เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความรู้ความเขา้ใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน  ์ 
ทับซอ้น 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีจิตส านึกค่านิยม
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุง่มั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้
หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นขา้ราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้ำหมำย 
    พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
    จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
    2 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2562) 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ตัวช้ีวัด 
     พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
      ผลลัพธ ์
     พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้นและมีความประพฤติปฏิบัติงาน
ไมยุ่่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “มาตรการจัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่นส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐและองคก์รตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นแกเ่จ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐองค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นขอ้มูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติ
ตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
ให้เทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน 
 4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
     บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท า (รา่ง) คูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
6.4 จัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
6.5 แจกจา่ยให้บุคลากร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณพ.ศ. 2561 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      มีการจัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ“ปลูกฝังองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฟ้ืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ“Conflict of Interest”ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้นจ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชันเพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความ 
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ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่ง

เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติทั้งมิติด้านสังคมการเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้จัดท ามาตรการ“ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest”ขึ้นเพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวมยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญหากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมีการใช้
อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ ต่อตนเอง กลุ่มพรรคพวกพ้องเหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลา 

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพื่อส่วนรวมยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญอันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซอ้นในองค์กร 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองคค์วามรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
6.2 ออกแบบกิจกรรม 
6.3 จัดเตรียมเอกสาร 
6.4 ด าเนินการจัดประชุม 
6.5 สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณพ.ศ. 2561 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในทอ้งถิ่น 
 

1. ชื่อโครงกำร : ปลูกต้นไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลเพหลา   
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิเกิดความแห้งแล้งมีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้นประเทศต่างๆ
ทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษและผลิตก๊าซ
ออกซิเจนอีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ 
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียสเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้
จัดท าโครงการ“ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลเพหลา ประจ าปี 2561”เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วม
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้จัดท าโครงการ
นี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เพหลาเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแกชุ่มชนพร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพ้ืนที่ 
สีเขียวในต าบลเพหลา 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลคา่ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป  ์นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ 

คลายร้อนแกป่ระชาชน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม ้ จ านวน 500 ต้น 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลเพหลา อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
6. วิธีด ำเนินงำน 

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชน
ในทอ้งถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกตน้ไม้ 
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6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไมเ้พ่ือใช้ในโครงการ 
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบันการศึกษากลุ่มพลังมวลชนและ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 8. งบประมำณด ำเนินกำร 
     30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปา่ไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่น

ในชุมชน 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งทอ่งเที่ยวพัฒนาและ 
                      ปรับปรุงภมูิทัศน์ในชุมชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมากแต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่
ผิดกฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลงซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศโดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง“ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือ
ประโยชน์ 4 อย่าง”ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่”หมายถึง
ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย“พอกิน”หมายถึงปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร
“พอใช้”หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงานเช่นไม้ฟืนและไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาในฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขต
องค์การบริหารส่ วนต าบลเพหลาเพ่ือส่ งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ ร่วมกันอนุรักษ์  ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 
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3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะสร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา จ านวน 
9 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไมป้ระเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอกและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เป็น
ต้น 

4.2 ดูแลอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ าคูคลองที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพหลา จ านวน 9 หมู่บ้านและพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาโดยบูรณาการ
รว่มกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
  4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาผู้น าชุมชน
กลุ่มต่างๆทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนทุก
ภาคส่วนเป  ์นต้น 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาและแหล่งน้ าคูคลองใน 
เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
(กลุม่รวมทุกชุมชน) 

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
(กลุม่ย่อยแต่ละชุมชน) 

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษส์ิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน (กลุม่ย่อยแต่ละ
ชุมชน) 
  6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนาขุดลอกคู คลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลองท า
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงามสะอาดร่มรื่นน่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชนหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป  ์นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพหลา 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    40,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้นซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้นโรงพยาบาล
ก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณใน
การด าเนินการเป็นอันมากและเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมี
สาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมีหรือผัก ผลไม้ ที่ไม่ปลอด
สารพิษเพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธีเพ่ือเหตุผลทางการค่าและพาณิชย์ ท าให้
สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้นตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้
ที่ตน้เหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแกป่ระชาชนและการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดีมี
ประโยชน์แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การ
ปลูกผักดว้ยตนเองชุมชนบ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้จึงได้รว่มกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกดว้ยกันเอง 
3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมืองและขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก

การใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ 
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ประชาชนทั่วไป 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
     6.1 ขั้นเตรียมกำร 
     - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบง่กลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงานจัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน 
     - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
     - บางกลุม่ยอ่ยแบ่งหัวขอ้โครงงานจัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน 
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    6.2 ขั้นปฏิบัติ 
    - รวบรวมบล็อกของสมาชิกหรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ เพ่ือให้ 
สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษากอ่นลงมือปฏิบัติ 
   - แจกจา่ยและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
   - กระตุ้นการน าเสนอของผู้เขา้ร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 
   - จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
   6.3 ขั้นประเมินผล 
   - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูกและผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
   - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการโดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค (จ านวน 
ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ) 
   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 
   - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 
   - มีการสรุปปัญหาที่ได้จากการด าเนินการที่ผ่านมาโดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผลและหาแนวทางแก้ไข 
รว่มกัน 
   - ส่งเสริมใหเ้กิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ปงีบประมาณพ.ศ. 2561 – 2562) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
  10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
  10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิกมีคุณภาพดีและปลอดสารพิษ 

10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเองได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎรพร้อมทั้ง
ไดพ้ระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หนว่ยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข 
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศโดยเน้นให้ผล
การด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง“พออยู่ พอกิน”และ 
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ“ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วย ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนใน 
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ชนบทที่อยู่หา่งไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริงโดยมีหลักการส าคัญคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็น 
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็นประหยัดการพ่ึงพาตนเองส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
นอกจากนั้นยังมุง่เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเพหลา จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายไดน้้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลเพหลา 
3.2 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายไดใ้ห้กับตนเอง 
3.3 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    ต าบลเพหลา 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปา้หมายรับทราบ 

   6.2 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
6.3 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
      40,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
10.2 มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง 
10.3 เกิดการเรียนรู้และเขา้ใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมากขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่ง
เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อน คือสถาบัน
ครอบครัวหากได้รับการเรียนรู้อบรมปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพเก่งดีมีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะ
ลดลง 

ดังนั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและโรงเรียน
ในเขตต าบลเพหลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็งให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองและเอ้ืออาทรต่อกันตลอดจนส านึกดีต่อ
บุพการีครอบครัวสังคมและประเทศชาติลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติดและเสริมสร้ าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

3.2 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ และการอยูร่ว่มกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย 
3.6 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการีครอบครัว 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา โรงเรียนในเขตต าบล 
เพหลา ครูอาจารย์  คณะผู้บริหารพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เขา้ร่วมโครงการ 
6.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกจิกรรม 
6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
10.5 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
10.6 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 

1. ชื่อโครงกำร : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบซึ่งการสร้าง
ค่านิยมที่ถูกตอ้งนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วยสะท้อนให้เห็นว่าเด็กเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนหาก
ปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปความล่มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและ
ส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาตระหนักถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญ 
ต่อต้านการทุจริตขึ้นทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและ
พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบและเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปญัหาทุจริตที่ได้ผลที่สุดตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถิ่นของตนเองดังนี้ (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกดา้นจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกตอ้งให้กับเด็กและเยาวชนและให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท า
ความดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรคม์ีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
4. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
    เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลเพหลา 
   เชิงคุณภำพ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาก าหนด 
5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
     20,000 บาท 
8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณพ.ศ. 2561 - 2564 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 

10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกตอ้งมีจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดีมีความซื่อสัตย์สุจริต 
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อถึง

การตอ่ต้านการทุจริต 
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลเพหลา (กิจกรรม“โตไปไม่โกง”) 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป  ์นปัญหาที่
สะทอ้นวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ 
ตนเองดังนี้ (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ
มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมใหม่เด็กและเยาวชนต าบลเพหลา (กิจกรรม“โตไปไม่โกง”) ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและ
เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความ
ถูกต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ
ไม่คดโกงมีจิตสาธารณะมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อ
ตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษา 

ประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
    เด็กและเยาวชนต าบลเพหลา จ านวน 80 คน 
    เชิงคุณภำพ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูกผิดชั่วดีสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ไดร้ับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
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5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
     40,000 บาท 
8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป  ์นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลเพหลา 
                     (กิจกรรม“สง่เสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้านที่ท าให้ เกิดปัญหา เช่น 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชน
ไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยมไม่รู้จักการประมาณตนซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคต
ของชาติดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียงปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความ
สมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยทา่มกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลเพหลา (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้นเพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนรู้จักเอ้ือเฟือเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
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บริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและมาตรา 67
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ 
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคม 
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การด ารงชีวิตสามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 
3. วัตถุประสงค  ์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ 
ปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนัและ
รู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. เป้ำหมำย 
    เชิงปริมำณ 
    เด็กและเยาวชนต าบลเพหลา จ านวน  80 คน 
    เชิงคุณภำพ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบง่ปนัและรู้จักอยู่รว่มกับผู้อ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
    40,000 บาท 
8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 

10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปนัและรูจ้ักอยู่
รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
       2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
          กิจกรรม“ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที ่3 เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเปน็ประเทศที่ม ี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบโดยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในทอ้งถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแมว้่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน 
ในทอ้งถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไมม่ากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนและ 
มูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ผลผลิต 
         - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอยา่งน้อย 1 ฉบับ 
         - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
         - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  จ านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
         - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ       
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
         - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
      2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
     มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักกำรและเหตุผล 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา  เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบไดอ้ย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิด 
ความคุม้คา่ในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง 
หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 6 เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2545  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างลงวันที่ 9  เดือนมกราคม พ.ศ 2560  
          ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดีคนเกง่เข้ามาท างาน 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
       - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
       - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
     10.2 ผลลัพธ์ 
       - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไมน่้อยกว่า 90 % 
       - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่
ต่ ากว่าระดับ 3 
       - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
    มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบ 
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่
มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ส านัก กองและฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 59 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่นต าบล มาตรา 60/1 ให้มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่ วนต าบลรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หัวหน้าส่วนราชการจ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
            - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
     10.2 ผลลัพธ์ 
            - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
            - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
    กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือใหก้ารบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    พนักงานส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นประธานกรรมการและ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและพนักงานส่วนต าบลเพหลาที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 

6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล โดยประกอบด้วยประธาน
กรรมการหัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและพนักงานส่วนต าบลเพหลาที่รับผิดชอบงาน
การเจา้หน้าที่เปน็เลขานุการ 
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6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
เพหลารวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลเพหลา  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลเพหลาพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานส่วนต าบลเพหลาเสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลเพหลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
 

2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงินงบประมำณกำรจัดหำพัสดุกำรใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรโดยยึดถือและปฏิบัติให้เปน็ไปตำมกฎหมำยระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยำ่ง 
เคร่งครัด 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
    กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย
ระเบียบและมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4  ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป  ์นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
    กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี 2535 และแกไ้ขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1 กองคลัง 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 

50 



 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี  (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุม้คา่เป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
    กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จา่ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    กองพัสดุและทรัพย์สินองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
10.2 มีการป้องกันการใช้จา่ยเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
    โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า 
บริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึง
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิด ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรมโดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี้ 
                 - ประกาศการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
                 - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
                 - ประกาศก าหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
                 - ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
                 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ–จัดจ้าง 
                 - ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลา ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต์ บอรด์ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
            - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
     10.2 ผลลัพธ์ 
             - ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจา้งทั้งหมด 
             - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
             - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชนเพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ 
        แกป่ระชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีโดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค าขอ 
อนุมัติ อนุญาต ในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลติดตามความคืบหน้าและ
แจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มี
ระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องทั้งในด้านเอกสารการส่งต่องานระบบ
การรับเงินและก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพ่ือให้บริการตามล าดับจัดสถานที่สิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆเพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไดม้าตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทาง
เท้า  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ  ด้านระบบระบายน้ า ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ด้าน
การส่งเสริมกีฬา  ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ด้านงานสาธารณสุข ด้านการส่งเสริม
การพัฒนาสตรี ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแกไ้ขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการ
จัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
และเพ่ือเป  ์นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่

เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไมเ่ลือกปฏิบัติ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ไดม้าตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, ด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและดา้นการ
จัดบริการสาธารณะตามนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล (การแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการก าจัดผักตบชวา 
และวัชพืชในแหล่งน้ าการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงและกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเ่ลือกปฏิบัติ 

10.2 ไมม่ีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
  
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
    โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
เ องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
จากภารกิจหน้าทีใ่นการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะ
ผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่การที่จะ 
ทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงตอ้งมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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เพ่ือให้เป็นไปตามเพ่ือให้เป็นไปตามเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการประกอบกับหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0023.2/ว3380 ลงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2558แจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาขอรับ 
บริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่นลูกจ้างและพนักงานจ้างอีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจ าเป  ์นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใหบ้ริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 

3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 
1 ครั้งตอ่ปี 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    งบประมาณ 30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลฝ่ายอ านวยการ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    10.1 ผลผลิต 
         - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 1 ฉบับ 
    10.2 ผลผลิต 
         - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
         - การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้ งที่ เป็นหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ . 2537 หน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับ
บริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงทีการตอบสนองความต้องการเกิดความ
ล้าช้าไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิวซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 50 วรรคท้ายที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็นและ 
ประชาชนไดร้ับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการ 
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558  

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสมให้บริการโดยจัดล าดับก่อน–หลังเพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวกความเสมอภาคเป็นธรรมต่อผู้มา

รับบริการ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดูแลก ากับการให้บริการ 
6.2 ประชุมชี้แจงแนวทางก าหนดรูปแบบวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้บริการ

ตามล าดับคิว 
6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์รายเดือนเพ่ือน ามาปรับปรุง

แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมไ่ดเ้บิกจา่ยงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
    ทุกส านัก/กองขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
        -  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
     10.2 ผลผลิต 
        - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
        - การให้บริการเกิดความโปร่งใสลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้
ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตาม
หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน 
เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง 
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วน
ราชการตอ้งเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป  ์นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ รอ้ยละ 80 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราคา่บริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไดแ้ก่ จัดให้มี
กลอ่งวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 

6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน หอ้งน้ า ส าหรับ 
ผู้พิการ 

6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
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6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์  (Scorecard Smart Box) มา 

ประยุกตใ์ช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมไ่ดเ้บิกจา่ยงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
      2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มคา่ สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงไดจ้ัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเพหลา 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา   
6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่

ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผูบ้ริหารทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
     10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ทุกกอง/ส านักองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
      10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
      10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่ าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546โดยก าหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้ 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน

ผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การด าเนินงานได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
        6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
        6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
        6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
        6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
        6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
        6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์ม ค ารอ้งต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
        6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแกป่ระชาชน
ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
       6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
       6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ประจ าปีงบประมาณ 2561 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    10,000 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานไดด้ าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอยา่งดี ด้วยความรอบคอบและ 
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน แตท่ั้งนี้ตอ้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้ำหมำย 
    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน่ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน่ต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตง่ตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหนา้ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    สว่นราชการทุกส่วน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้
บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 4 เรื่อง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 
 
 
 
            65 



 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อ านาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอยางรอบคอบ 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาในการใช้อ านาจเจ้า
พนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร 
                      ส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่าย
บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที ่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ .ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 59 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 60 ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่นต าบล มาตรา 60/1 ให้มีปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้ำหมำย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า 
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     10.1 ผลผลิต 
      มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
      10.2 ผลลัพธ์ 
      - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
      - ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกจิกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
      2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอยเกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแกค่นรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเปน็รูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนา 
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน

เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ป ี
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลา สื่อสังคม เป็นต้น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     จ านวนหนว่ยงาน บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 174
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 108,750 ไร่ ประกอบด้วย 1 ต าบล 9 หมูบ่้าน มีประชากรทั้งสิ้น 6,310 คน  
ครัวเรือนจ านวน 2,359  ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามุ่งส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้เขา้มามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปญัหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาได้จัดตั้งหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน เพ่ือให้เป  ์นไปตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป  ์นประมุข และพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงาน                                                
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้ 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (16) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่
ในการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอ่ืนๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้อง
ประชาชนในต าบลประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้
ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เปน็
กรรมการหมู่บ้านมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มี
ขวัญและก าลังใจ 
4. เป้ำหมำย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง จ านวน 9 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   หอ้งประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561,2562  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    20,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
     10.1 ผลผลิต 
          - คณะกรรมการหมู่บ้านที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ไดร้ับการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
    10.2 ผลลัพธ์ 
         - คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
         - มีคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงาน องคก์รดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ 
                     เขา้ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลเพหลาผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วต าบลเพหลาอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพหลาจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัด
กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา
มีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพหลา 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพหลามีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   - ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
   - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเดน่ 

6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หนว่ยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ตลอดปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
     20,000บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเขา้ร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

10.2 ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดช ูและ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษา จัดท า
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเขา้รับใบประกาศเชิด
ชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี  วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจใหป้ระชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเปน็แบบอยา่งต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน็ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน รว่มสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้ำหมำย 
    เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลเพหลา 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญบ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เขา้ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
                 - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
                 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
                 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) 
                 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
                 - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ผู้ท าคุณประโยชน์ไดร้ับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักกำรและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ 

 
73 



 
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีก 
ครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง
เป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อม
ของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว
แทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แกค่รอบครัวอีก
ด้วย 

ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านาปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ า 
ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรเหล่านี้จะอาศัยน้ าจากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ าจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดีและได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การท า
นาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ าน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ 
พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ าน้อยแทนการปลูกข้าว
นาปรังนั้น จะเห็นไดว้่าใช้น้ าน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ท าน้ า 1 ไร่ ใช้น้ า 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ 
พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 1 ไร่ ใช้น้ า 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลเพหลาอย่างยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็ นล าดับแรก  จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเพหลาคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึง
ได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิต
อีกดว้ย 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
   ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลเพหลา 
5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2562 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตรและแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน 
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
     งบประมาณ  20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
9. ตัวช้ีวัด 

9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จ านวน 50 คน 
10. ผลลัพธ์ 
  10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเปน็รูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลเพหลาได้ 

10.3 ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
   2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีขอ้ตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเปน็สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แตเ่ป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างใหเ้กิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องคก์รที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนว 
รว่มในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพลหาจึงไดจ้ัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
     6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
     6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใหค้ านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยขอ้มูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ใน 
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุม้ค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลากับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพหลาและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามขอ้ตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาไดท้ าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดม้ีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองคก์าร 
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บริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัด พร้อมคณะท างานได้รว่มกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
   วิธีติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
          - ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
          - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

1.3 รับฟงัความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 
    ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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 2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ 
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ 
                      ตรวจสอบ ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลายังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายใน 
ด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับขอ้ทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติ
ตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง 
สตง.แล้วแต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจั งหวัด ให้ เสร็จสิ้ นภายใน  45 วัน  นับจากวันที่ ได้ รับทราบผลการวินิ จฉัยตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2548  

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัยฝ่ายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เพ่ือ
ความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไมพ่บการทุจริตแตอ่ย่างใด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
    - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
    - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ทุกส านัก/กอง/ฝ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีมาตรการจัดการ กรณีไดร้ับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นตำมกฎหมำย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตล่ะ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้มาตรการ “ให้ความ
รว่มมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
อิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
     ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
     - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
     - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
     - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
     ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

 2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง 
รอ้งเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอขอ้คิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
รอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดแ้ต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพหลา รวมถึงจัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเปน็ธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนไดเ้สียคูส่ัญญา ประชาชนทั่วไป หนว่ยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพหลาตามคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
                     เจ้าหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
                     โดยมิชอบ” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลา จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจที่ตนมีไดอี้กทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพหลา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
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4. เป้ำหมำย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคก์ารบริหารส่วนต าบล พนักงานจา้งตามภารกิจ และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแก่
ผู้ใหข้้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ตัวชี้วัด 

รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       ผลลัพธ์ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
     3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
         3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้มี  
                     ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หนว่ยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาโดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไมบ่ิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา  จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   ณ ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา (ภายในศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลา) 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับที่ก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
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6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ฝา่ยบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังตอ่ไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได ้ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ือให้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การม ี
ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลขา่วสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาขึ้น 

3.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลขา่วสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลขา่วสาร ดังนี้ 

   3.3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3.3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน 
   3.3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้ำหมำย 
4.1  จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
4.2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จ านวน 

1 ชุด 
4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนา

ข้อมูลขา่วสารของศูนย์ข้อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา จ านวน 1 ฉบับ 
4.4  แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลขา่วสาร จ านวน 1 ฉบับ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ 
6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ

ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.5 จัดท าร่างแบบค ารอ้งขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

 7. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมำณ 
    10,000 บาท 
9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลขา่วสารทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดร้ะบุหลักการและเหตุผลของ 
พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การใหป้ระชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน 
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
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การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

จากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพหลา ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีความโปร่งใสในการท างาน
มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กรเพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ผู้เขา้ร่วมอบรม จ านวน 50 คน 
    (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 40 คน) 
    ผลการเรียนรู้เฉลี่ย รอ้ยละ 80 
    ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอ้ยละ 80 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
    ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
    ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
    ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
    ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
    ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
     20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ฝา่ยประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
     รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
     รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 
กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ 
ตรวจสอบได้ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงขอ้มูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
    จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแ้ก่ 
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
    - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    - แผนการด าเนินงาน 
    - แผนอัตราก าลัง 
    - แผนการจัดหาพัสดุ 
    - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
    - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
    - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
    - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
    - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
    - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
    - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     จ านวนขอ้มูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินขององค์การ 
                      บริหารส่วนต าบลเพหลาและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องใหป้ระชาชนได้รับทราบขอ้มูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิใหเ้กิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ  ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.1.3 มีกำรปดิประกำศ เผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำร 
มีสว่นร่วมตรวจสอบของประชำชน 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                      เพหลา” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์ เฉพาะการเผยแพร่ ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
    จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 
    - บอรด์หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
    - บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลารา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมูบ่้าน 
    - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
    - ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้
เอง 
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงขา่ว 
   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้มูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญกา้วหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณา
ในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หนา้ที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่ างๆ  ได้แก่สื่อสิ่ งพิมพ์ , สื่อวิทยุ , โทรทัศน์ , สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างถูกตอ้งและโปร่งใส 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
3.4 เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
.5 เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
3.6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและ

ประชาชน 
4. เป้ำหมำย 
   เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป 
อย่างกว้างขวาง 

4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลและคู่มือการให้บริการประชาชน 
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4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
4.6 จัดท าคูม่ือส าหรับประชาชน 
4.7 จัดท าของที่ระลึก 
4.8 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.9 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.10 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.11 จัดท า spot 
4.12 เสียงตามสาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ด าเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
       20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   งานประชาสัมพันธ์ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     - ประชาชนไดร้ับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชำชน 
      3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย 
ของประชำชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น  มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน มีกระบวนการ
จัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนหมู่บ้าน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนหมู่บ้านสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้านและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม
แผนแม่บทหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้จัดให้มีโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแมบ่ทหมู่บ้าน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนหมู่บ้านและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหม้ีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 9  ชุมชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานหมู่บ้านเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
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6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนหมู่บ้าน 
6.8 จัดท าแผนหมู่บ้านเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
     20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1. มีข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและพัฒนา
ท้องถิ่น 

10.2 ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
10.3 ไดแ้ผนงานโครงการของหมู่บ้านเพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแกไ้ขปญัหาของหมู่บ้าน 
10.5 ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ชื่อโครงกำร : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงมี
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วต าบล 
เพหลา 
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3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน

พ้ืนที่ 
4. เป้ำหมำย 
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันไดอ้ย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปญัหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็น

และเรง่ดว่น 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

 6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ให้บริการในวัน เวลา ราชการ วันจันทร์– วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 
  6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-702600 ทางโทรสารหมายเลข 075-702600 
  6.3 ทางเว็บไซต์ 
  6.4 ทางไปรษณีย์ 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/รอ้งทุกขไ์ด้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเคลื่อนที่ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการใหบ้ริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอยา่งสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเปน็การให้บริการในเชิงรุก จึงไดจ้ัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเคลื่อนที่ เพ่ือ
ส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการใน
ด้านใดบา้ง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที ่อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กร
เอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้
ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลซึ่งอาจเสียค่าใช้จา่ยหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ้ขปญัหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเปน็ขอ้มูลในการท าแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที่ 
4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลออกไปให้บริการแกป่ระชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาทั้งหมด รว่มกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ก าหนดออกเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพหลาโดยแบ่งเปน็แตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
6.2 จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนทั้ง 17 ชุมชน 
6.4 ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (รว่มกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
6.5 ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
6.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
6.7 น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564        
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
     30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้เขา้ร่วมโครงการฯ 
ไดร้ับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพหลาอย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรว่มรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน 

 

3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมใหแ้ก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุง้เน้นการบริการให้
ประชาชนอยูใ่นสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราว
หรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีหน้าที่เรง่ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือ
แก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือรับแจ้งปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที ่

4. เป้ำหมำย 
    รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกขเ์กี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลา 
5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่
ภายในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การเจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจ าเป็นและเรง่ดว่น      
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร          
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/รอ้งเรียน ไดแ้ก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเปน็ประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และตอ้งเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกตอ้งโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
    ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
    ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ 2561 – 2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
     ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
9. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป  ์นธรรมกับทุกฝ่าย 

10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

3.3 กำรส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
     3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                     เพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ
หลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา โดยส านักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาก าหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
และสุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา จ านวน 7 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 
    6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีตามท่ีระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคล
ในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ
หลาแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพหลาเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ
หลาและรา่งแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพหลาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนขา้ง
ใหมแ่ละมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจไดร้ับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงไดจ้ัดท าโครงการ 
อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 2562 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เป้ำหมำย 

ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่า้น สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุม่อาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า  80 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
5.2 แตง่ตั้งคณะท างาน 
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
7. งบประมำณ 
     20,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลำ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

100  



 
 

1. ชื่อโครงกำร : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้าน สร้างแผนหมู่บ้านขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนหมู่บ้านเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้หมู่บ้าน
สามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุม้กัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท า
ให้หมู่บ้านเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้หมู่บ้านไดร้ับการเรียนรู้ รู้จักหมู่บ้าน
ของตนเองสามารถคน้หาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปญัหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปญัหาที่ตอบ 
สนองความต้องการของหมู่บ้าน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในหมู่บ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันไดเ้ห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปา้หมายมีช่องทางในการแกไ้ขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านไดค้ิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้ำหมำย 
    ทุกหมูบ่้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญบ่้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง 

ตามสายในหมู่บ้าน 
5.3 ด าเนินการจัดท าแผนหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
5.4 ส่งแผนหมู่บ้านให้หนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
     ปีงบประมาณ 2561 -2564 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
     ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

หมู่บ้านสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในหมู่บ้าน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพหมู่บ้านคนในหมู่บ้านไดร้ับผลประโยชน์รว่มกันอย่างทั่วถึงและเทา่เทียม
ความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดี
ให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีสว่นร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาไดม้ีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้ำหมำย 
    ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพหลาอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาไดม้ีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดใหภ้าคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้ง 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ 2561 -2564 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดและส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลา 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนา้ที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหนว่ยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แกไ้ขส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไปดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 
(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพหลา 

3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา (ตามหนังสือสั่งการ ที ่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
   (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ    
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   (5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาปีละ 2 ครั้งเปน็อยา่งน้อย

แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข้ ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพหลาส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

   4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามอบหมาย 
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วต าบลเพหลาพร้อมตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแกไ้ขตอ่ไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
     ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
                      บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

 3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
4. เป้ำหมำย 
   ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 

6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
       เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
       4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ก ำหนด 
           4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี   
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพหลาเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 

3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางดา้นการบัญชี และดา้นอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจา้หน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   สว่นราชการทุกหน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง

การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินและการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และหรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   หนว่ยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 

10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   สว่นราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    สว่นราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์ร 
6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ

ประเมินองคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
    ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
10.3  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง 
หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้
ก ำกับดูแล 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของหน่ วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้ านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล 
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หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เพหลาขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถว้นและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบขอ้บังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถว้น 
4. เป้ำหมำย 
    เพ่ือใหก้ารควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด ำเนินกำร 

5.1 แตง่ตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพหลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปขอ้มูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

และผูบ้ริหารทราบ 
6. สถำนที/่ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
    ทุกกอง/ส านักขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1  การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
9.4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

วางไว้ 
9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ไดด้ าเนินการแกไ้ข 
10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยง
ที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความ
เสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลารายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต์ องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม 
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
     4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำร 
บรรจุ แต่งตั้ง โอนยำ้ยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
                      เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองคก์รหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงไดก้ าหนดมาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แตง่ตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาป็นไปอย่าง
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
     - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่าง
เครง่ครัด 
     - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึง 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
     - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
     - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
     - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แตง่ตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
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     - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
     - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลารับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อน
ระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
     - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเครง่ครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
     - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
    - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
     - มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
     - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
     - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แยง้ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไมเ่ป็นธรรมได้ 
      - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
    - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจะออกค าสั่ง
แตง่ตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลารับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน) 
     - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาไดด้ าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
   - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
    - มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
    - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการน าขอ้มูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
    - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปดิโอกาสให้ซักถาม ตอบขอ้สงสัย และโต้แยง้ผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
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    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ฝา่ยบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      ตัวชี้วัด 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
      ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 

4.2.2 ส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-จ่ำยเงิน  
กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอ้มูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรใหม้ีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
     ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ตลอดปงีบประมาณ 2561 -2564 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
     กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจา่ย และการใช้ประโยชน์ 
                     ทรัพย์สินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เพหลาจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
3. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้การรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
     - มีการแตง่ตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
     - มีการแตง่ตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
     - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
     - สรุปผลการรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ศูนยข้์อมูลข่าวสารและเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
     ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
9. ตัวช้ีวัด 
     มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ
หลาท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงิน 
 

4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงไดด้ าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับขอ้มูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบ 
เปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นนการปรับเปลี่ยนสูงการบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วน
รว่มของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเพหลา 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มคา่ 
4. เป้ำหมำย 
    ตัวแทนหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนหมู่บ้านเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแตง่ตั้งให้มีผู้แทน
หมู่บ้านเขา้ร่วมเป  ์นกรรมการ แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้ความส าคัญในการมีตัวแทนหมู่บ้านเขา้
รว่มตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนหมู่บ้านไมต้่องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแกค่ณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนหมู่บ้านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
     ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป  ์นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่

ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เขา้ใจในอ านาจหน้าที่ตามขอ้บังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า 
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แลว้ อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะ
ต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา
เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกตอ้ง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ไดร้ับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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4. เป้ำหมำย 
    คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แกค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ขา้ร่วมอบรม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ผลลัพธ์ 
      คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
     4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอยา่งเครง่ครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ไดเ้กิดจากเรื่องขาดความ 
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอ หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการ
ตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท์ องถิ่นขาดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวขา้งต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตอ้งมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา  เพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจ  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป  ์นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ 
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ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเขา้ใจมิให้ด าเนินกิจการ
ที่เปน็การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีความรู้ ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
จ านวน 17 คน รวม 21 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพหลาเขา้รับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
      40,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาไดเ้พ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชนส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แกชุ่มชนจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลาได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที ่รวมถึงมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัทอ้งถิ่นดว้ย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงไดม้ีการ
จัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเขา้ใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดม้ีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา จ านวน 17 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หนว่ยงานภายนอก เพ่ือเป  ์นขอ้มูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้รับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาทราบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
     50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ฝา่ยบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11.ตัวช้ีวัด 
     จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา จ านวน 17 คน ไดร้ับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม 
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
                     ของฝ่ายบริหาร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาจึงได้ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนด
บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็น
การช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้ำหมำย 
    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา จ านวน 17 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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6. วิธีกำรด ำเนินงำน 

6.1 จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
6.2 แตง่ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จา้งโครงการตา่งๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    งานกิจการสภา ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และรว่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวขอ้งกับหลาย
องคป์ระกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายขา้ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และตอ้งท าหน้าที่ของตนอย่างเขม้แข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแกไ้ข 
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภา
ท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงไดด้ าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วมในการท างาน 

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
    สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา จ านวน 17 คน 
5. พื้นที่ด ำเนินงำน 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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6. วิธีด ำเนินงำน 

6.1 แตง่ตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น 
      - แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือ
รว่มติดตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่ จ านวน 11 คน 
      - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รว่มกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด จ านวน 2 คน 
      - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จ านวน 22 คน 
      - แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย ์รวม 6 คน 

6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแตง่ตั้ง เขา้ร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    งานกิจการสภา ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ผลลัพธ์ 
      การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี 
 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
      4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุง้เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี ้เพ่ือให้การ 
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค์ 
     สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    40,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการ 
คอร์รัปชันได้ 

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป  ์นเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
    ประชาชนในต าบลเพหลา 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินกำร 

6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
 



                   124 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
     30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 

4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปอ้งกันการทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการ
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่น
ให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาใน
การรว่มคิด รว่มพิจารณา รว่มตัดสินใจ รว่มท า รว่มรับผิดชอบ และรว่มตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชันในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น 
จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือขา่ยด้านการปอ้งกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

4. เป้ำหมำย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

เพหลาเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
    ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
6. วิธีด ำเนินงำน 

6.1 แตง่ตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รว่มเป็นเครือขา่ยด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 

6.2  จัดท าฐานข้อมูลบุคคลองค์กรส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

6.3 เปิดโอกาสให้เครือขา่ยที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพหลาในการร่วมคิด รว่มพิจารณา รว่มตัดสินใจ รว่มท า และรว่มรับผิดชอบ รว่มตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
  6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตที่เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. การสร้าง 1.1 การสร้างจิตส านึกและ 1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 20,000 20,000 20,000 20,000
สังคมทีไ่ม่ทนต่อ ค ว า ม ตระหนักแก่บุคลากร  30,000 30,000 30,000 30,000
การทุจริต ทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 20,000 20,000 20,000 20,000

ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น 1.1.1 (4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000
และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง ในการป้องกันการทุจริต
ส่วนท้องถิ่น 1.1.1 (5) โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ 40,000 40,000 40,000 40,000
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานขององค์การ
 บริหารส่วนต าบลเพหลา

1.1.2 (1) มาตรการ "ส่งเสริม การปฏิบัติงานตาม 20,000 20,000 20,000 20,000
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพหลา"
1.1.2 (2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ 20,000 20,000 - -
ต่อต้านการทุจริต”
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 20,000 20,000 - -
ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา

5

ส่วนที ่2 
แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 4 ปี

องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

(พ.ศ. 2561-2564)



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1.1.3 (2) มาตรการ"จัดท าคู่มือการป้องกันผล 30,000 - - -
ประโยชน์ทับซ้อน"
1.1.3 (3) มาตรการ "ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ 20,000 - - -
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interrest"

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ  1) ปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว ลดภาวะโลกร้อน 30,000 30,000 30,000 30,000
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ในเขตพืน้ทีต่ าบลเพหลา
ในท้องถิ่น 2) โครงการส่งเสริม อนุรักษฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ 40,000 40,000 40,000 40,000

และส่ิงแวดล้อม แหล่งท่องเทีย่วพัฒนาและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน
3) โครงการปลูกผักริมร้ัว 20,000 20,000 - -
4) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทาง 40,000 40,000 40,000 40,000
เศรษฐกิจพอเพียง

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ 1) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว - 50,000 - -
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 2) การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 20,000 20,000 20,000 20,000

3) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน 40,000 40,000 40,000 40,000
ต าบลเพหลา (กิจกรรม"โตไปไม่โกง")
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ภารกิจตามมติิมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ 40,000 40,000 40,000 40,000
เยาวชนต าบลเพหลา (กิจกรรม "ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง")

รวม 4 มาตรการ  1 กิจกรรม 13 โครงการ 470,000 470,000 360,000 360,000
2. การบริหาร 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมือง 2.1.1(1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 0 0 0 0
ราชการเพือ่ ในการต่อต้านการทุจริตของ ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ป้องกันการ ผู้บริหาร
ทุจริต

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส 2.2.1(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ 0 0 0 0
ในการปฏิบัติราชการ บริหารงานบุคคล

2.2.1(2) มาตรการออกค าส่ัง มอบหมายของ 0 0 0 0
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา ปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.1(3) กิจกรรม"สร้าง ความโปร่งใสในการ     0 0 0 0
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน"
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มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.2.2(1) กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม 0 0 0 0
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป”ี
2.2.2(2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวน 0 0 0 0
การจัดหาพัสดุ”
2.2.2(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้  0 0 0 0
จ่ายเงินงบประมาณ”
2.2.2(4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ 0 0 0 0
จัดซ้ือ-จัดจ้าง
2.2.3(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ 0 0 0 0
บริการประชาชนเพือ่ให้เกิดความพึงพอใจแก่ 
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2.2.3(2) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ 30,000 30,000 30,000 30,000
บริการ

2.2.3(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 0 0 0 0
2.2.3(4) มาตรการ "ยกระดับคุณภาพการบริการ 0 0 0 0
ประชาชน "
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มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ 2.3.1(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 10,000 - - -
ใช้อ านาจหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามหลัก 2.3.1(2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ 10,000 - - -
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ปฏิบัติราชการ

2.3.2(1) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต  0 0 0 0
ส่ังการ เพือ่ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2.3.2(2) มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การ 0 0 0 0
บริหารส่วนต าบล
2.3.2(3) มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม 0 0 0 0
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2.3.2(4) มาตรการการออกค าส่ังมอบหมายของนายก 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด และหัวหน้าส่วน
ราชการ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/ 2.4.1(1) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที ่ 20,000 20,000 - -
บุคคลในการด าเนินกิจการการ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์ 2.4.2(1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ 20,000 20,000 - -
 คณะกรรมการหมู่บ้าน

ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

9

มติิ



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.4.2(2) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 20,000 20,000 20,000 20,000
หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา
2.4.2(3) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต 20,000 20,000 20,000 20,000
สาธารณะ
2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม 20,000 20,000 20,000 20,000
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ 2.5.1(1) มาตรการ"จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" 0 0 0 0
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ 2.5.1(2) กิจกรรม "การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ 0 0 0 0
พบการทุจริต ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา

2.5.2(1) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ 0 0 0 0
ทีไ่ด้ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พือ่การตรวจสอบ  
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล
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มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2.5.2(2) มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 0 0 0 0
ตรวจสอบทัง้ภาครัฐและองค์กรอิสระ"
2.5.3(1) มาตรการ"แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ 0 0 0 0
เร่ืองร้องเรียน"
2.5.3(2) มาตรการ"ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 0 0 0 0
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที ่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาว่าทุจริตและ 
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ"

รวม   10 มาตรการ  14 กิจกรรม 5 โครงการ 150,000 130,000 90,000 90,000
3. การส่งเสริม 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล 3.1.1(1) มาตรการ"ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ 0 0 0 0
บทบาทและการ ข่าวสารในช่องทางทีเ่ป็นการ องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาให้มีประสิทธิภาพ 
มีส่วนร่วมของ อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน มากยิ่งขึ้น"
ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ 3.1.1(2) กิจกรรม"การออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ 10,000 - - -

ราชการตามอ านาจหน้าทีข่อง ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา"
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 3.1.1(3) กิจกรรม "อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 20,000 20,000 20,000 20,000
ทุกขั้นตอน ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540"

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.1.2(1) มาตรการ"เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและ 0 0 0 0
หลากหลาย"
3.1.2(2) กิจกรรม"การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน 0 0 0 0
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลาและการรับร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินและการรับร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง"
3.1.3(1) มาตรการ"จัดให้มีช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึง 0 0 0 0
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา"
3.1.3(2) โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000
การรับและตอบสนองเร่ือง 3.2.1(2) การด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 0 0 0 0
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา
 3.2.2(1) โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา 30,000 30,000 30,000 30,000
 เคล่ือนที่

3.2.3(1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการ 0 - - -
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.2.3(2) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 0 0 0 0
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 3.3.1(1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการ 0 0 0 0
มีส่วนร่วมบริหารกิจขององค์กร การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3.3.1(2) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม 20,000 20,000 20,000 20,000

ต าบลประจ าปี
3.3.1(3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน 0 0 0 0
พัฒนาหมู่บ้าน
3.3.2(1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 0 0 0 0
3.3.3(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 0 0 0 0
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา
3.3.3.(2) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ 0 0 0 0
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ขององค์การบริหารส่วน
 องค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา

รวม    7 มาตรการ   5  กิจกรรม  6 โครงการ 120,000 110,000 110,000 110,000

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. การ 4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1(1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 0 0 0 0
เสริมสร้างและ รายงานการควบคุมภายในตาม ประจ าปี
ปรับปรุงกลไก ทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 4.1.1(2) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 0 0 0 0
ในการตรวจสอบ ก าหนด 4.1.2(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม 0 0 0 0
การปฏิบัติ ภายใน
ราชการของ 4.1.2(2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุม 0 0 0 0
องค์กรปกครอง ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา
ส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0

4.2 การสนับสนุนให้ภาค 4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  0 0 0 0
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหรือการบริหารราชการ การบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย
ตามช่องทางทีส่ามารถด าเนินการได้ 4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 0 0 0 0

ประชาชนได้รับทราบ
4.2.2(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 0 0 0 0
ตรวจสอบการรับ การจ่ายและการใช้ประโยชน์ 
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเพหลา

มติิ ภารกิจตามมติิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4.2.3(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ 0 0 0 0
จัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน
4.2.3(2) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 4.3.1(1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  40,000 - - -
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

4.3.1(2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 40,000 40,000 40,000 40,000
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบท 0 0 0 0
บาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4.3.2(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 0 0 0 0
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 4.4.1(1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาค 40,000 40,000 40,000 40,000
ชุมชน (Community) และ ประชาชน
บูรณาการทุกภาคส่วนเพือ่ต่อต้าน

4.4.1(2) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี พบ
เห็น

30,000 30,000 30,000 30,000
การทุจริต การทุจริต

4.4.2(1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย 20,000 20,000 20,000 20,000
ด้านการป้องกันการทุจริต
  4  มาตรการ  8  กิจกรรม  4 โครงการ 170,000 130,000 130,000 130,000
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