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สวนท่ี 1 
บทนำ 

 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทอถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อตองการ 
บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจรติที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริตเพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

การทุจริตในระดับทองถิ่นพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่นไดแกการ
กระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต
ในทางปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำแนกเปน 7 ประเภทดังนี้ 
1) การทุจริตดานงบประมาณการทำบัญชีการจัดซื้อจัดจางและการเงินการคลังสวนใหญเกิดจาก 

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จรยิธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลทองถิ่น 
สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได

ดังนี ้
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางที่ทำใหเกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช 
กฎหมายที่ไมเขมแข็งกฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุมและอำนาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปน 
อีกโอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรบัวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทำใหคน 
ในปจจุบันมุงเนนการสรางความร่ำรวยดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหลานี้ 

4) การผกูขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อจัดจางเปนเรื่องของการ 
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก 
เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนนิงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ 
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
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5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจายความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง 

ที่ทำใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นทำใหเจาหนาที ่
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน 
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป 
นอยลงและมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้นมองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดีคนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน 
ยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มตีำแหนงหนาที่การงานสูงดวยเหตุน้ีผูที่มีคานิยมที่ผิด 
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเปนคนเซอเห็นคนโกงเปนคนฉลาดยอมจะทำ 
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงโดยไมมีความละอายตอบุญและบาปและไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวขางตนเปนเพียง 
ตัวอยางของสาเหตุและปจจัยที่นำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละแหงสามารถนำ SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆมาใชในการวิเคราะหความเสี่ยง
การทุจริตตามบริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรบัแจงจากสำนักงาน ป.ป.ช. วาในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 

1/2563 เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น เพ่ือประโยชน
ในการขับเคลื่อนแผนงานท่ีแสดงถึงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน ปองกัน
พฤติกรรมท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชนสรางกลไกในการตรวจสอบการบริหารและสงเสริมการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนใหสอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติฯ ดังกลาว ขยาย
กรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตท่ีจะสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ.
2565 
 

ดังนั้นเพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบัตเิปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปรงใสสรางคานิยมวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจนอันจะนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทำแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 

ขาราชการฝายบรหิารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 
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3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง 

ที่ดี (Good Governance) 
4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

4. เปาหมาย 
1) ขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝายบรหิารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในทองถิ่นมจีิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก 
ประชาชนทองถิ่นปราศจากการกอใหเกิดขอสงสยัในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน 
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัตงิานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขาราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมแีผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำการทจุริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
1) ขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝายบรหิารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 

ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเองอันจะนำมาซึ่งการสรางคานิยมและอุดมการณในการ 
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคณุธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได 

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิดรวมทำรวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักทองถ่ินอันจะนำมาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทำ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบดาน
การปองกันการทุจริตอันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน 
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 
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สวนท่ี 3 

 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบรหิาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.1 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ใหบังเกิด 
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มศักยภาพใหกับผูบริหารสมาชิกสภา อบต. 
                      พนักงานสวนตำบล พนักงานครสูวนตำบล ผูดูแลเดก็ พนักงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11  
สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ
โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร 
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญให
เพียงพอแกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของ
ตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฏีกานี้จะตอง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว 
ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนำมาปรับใชกับการ
ปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฏีกาฉบับนี้จึงกำหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนา
ความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง 

ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. ตองมีการสงเสรมิและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ 

ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันเพ่ือการ 
นำมาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคดิ วิธีการทำงาน ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.2 เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทำงานตามเปาหมายของกระทรวงมหาดไทย 

         - เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
     - เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
               - เกิดความมีประสิทธิภาพ 
     - เกิดความคุมคาในการปฏิบัติงาน 
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 3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ปจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของ 
 3.4 เพ่ือใหบุคลากรมีความรูและเขาใจในหลักของการทำงานเปนทีม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในการทำงาน 
 3.5 เพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจอันดีตอกัน เกิดความรวมมือในการทำงาน 
 3.6 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม ไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยู
ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทองเที่ยววิถีชุมชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
4. เปาหมาย 
    คณะผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงานสวนตำบล พนักงานคร ูและพนักงานจาง จำนวน 45 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     ภาคกลางและภาคาอีสาน 
6. วิธีการดำเนินการ 

จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับผูบริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงาน
สวนตำบล พนักงานครูสวนตำบล ผูดูแลเด็ก และพนักงานจาง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถมา
ถายทอดความรูและประสบการณตางๆ และทัศนศึกษาดูงานสถานที่ตาง ๆ     
7. ระยะเวลาการดำเนนิการ 
     ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
    350,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      ตัวช้ีวัด 

ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตำบลเพหลาประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัดและตองไดรับผลการประเมินมาต่ำกวารอยละ 70 
       ผลลัพธ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง และพนักงานครู ไดมีวิธีคิด วิธีการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพ 
1.1.2 สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสรมิการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล 
                      เพหลา 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล
เพหลา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัยซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนกังานสวนตำบล ลูกจางประจำและ 
พนักงานจางลงวันที่ 9 เดือนมกราคม 2560 กำหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตำบล ลูกจางประจำและ 
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พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติอำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึด
มั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแกยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสำนึกที่ดี
ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับ
ซอน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย 
และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง มุง
ผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกรนอกจากนี้สำนักงาน ก.พ. ได
กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการใหหรือรับ
ของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชน
ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีและไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวมตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหาร
สวนตำบลเพหลาควรนำแนวทางการดำเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัตงิานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชนองคการบริหารสวน 
ตำบลเพหลาไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัตงิานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบล 
เพหลา” ข้ึนเพ่ือใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับ
ซอน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใสมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอทั้งในระดับองคกรและระดับ

บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาเพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพื่อทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับเพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับโดยใหฝายบริหารใชอำนาจใน
ขอบเขตสรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเองตอองคกรตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ 
ตอสังคมตามลำดับ 

3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาเพื่อใชเปนคานิยมสำหรับองคกร 

ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาเปดเผย
เปนการทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมลู
ขาวสารของราชการเรื่องกำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของ 
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
              - 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล พนักงานจางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลเพหลา 
 

1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวลดภาวะโลกรอนในพ้ืนที่ตำบลเพหลา   
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เนื่องดวยปจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ที่ทำใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึนหรือที่เรยีกวาสภาวะโลกรอนซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิเกิดความแหงแลงมีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทำลายปาของมนุษย ดังนั้นประเทศตางๆ
ทั่วโลกจึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอนซึ่งเปนปญหาท่ีสำคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะ
โลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดแหลงกรองมลพิษและผลิตกาซ
ออกซิเจนอีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพื้นที่นั้นๆ 
ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียสเพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอนองคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงได
จัดทำโครงการ“ปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวลดภาวะโลกรอนในพ้ืนที่ตำบลเพหลา ประจำป 2561”เพ่ือให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวม
ถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงไดจัดทำโครงการ
นี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตำบล
เพหลาเพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชนพรอมทั้งเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอมและรักษาทรพัยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน 
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3.2 เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยเพ่ิมพ้ืนที่ 
สีเขียวในตำบลเพหลา 

3.3 เพ่ือใหประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวันเกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลคาทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกรอน 

3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเป◌็นเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ 

คลายรอนแกประชาชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  จำนวน 500 ตน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   พื้นที่สาธารณะในเขตตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
6. วิธีดำเนินงาน 

6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษากลุมพลังมวลชนและประชาชน
ในทองถิ่นเขารวมกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใหจัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกตนไม 

6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไมเพื่อใชในโครงการ 
6.4 ดำเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษากลุมพลังมวลชนและ

ประชาชนในทองถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและตดิตามผลโดยสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดำเนินการ 
     งบประมาณ 20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ทำใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.2 ทำใหเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
10.3 ทำใหประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.4 ทำใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่น

ในชุมชน 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการคัดแยกขยะมูล 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

นับตั้งแตอดีตมาสูปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสำคัญที่อยูคูกับสังคมไทยมายาวนานและ 
นับวันยิ่งมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปตาม
อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภค
บริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ำ 
แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการ
จัดเก็บ เคลื่อนยาย รวมทั้งการกำจัด ถึงแมจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางระบบกำจัดขยะมูล
ฝอยเพ่ิมขึ้น แตก็ยังไมเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 องคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำในเขตองคการบริหารสวนตำบล ตามมาตรา 67 
ขอ 2 รักษาความสะอาดถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมท้ังกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ขอ 7 
คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลเพหลาก็กำลัง
ประสบปญหาในดานการบริหารจัดการขยะเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นตามจำนวน
ประชากรและแหลงทองเที่ยว ปญหาการท้ิงขยะไมเปนที่และปญหาขยะตกคางตางๆ ดังนั้นแนวทางแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยในระยะยาวจะตองสนับสนุนและขยายผล ใหประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจาก
บานเรือนโดยหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)  สรางแรงจูงใจดานรายไดใหกับประชาชนใน
การรวมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตบานเรือนเปนตน ในการนี้องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดจัดทำ
โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือแกปญหาดานการ
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น รวมถึง เปนการสรางรายไดและความ
คุมครองใหกับสมาชิกในครัวเรือนดวย 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือรณรงคสรางจิตสำนึกใหกับประชาชนในการคัดแยกขยะ 
3.2 เพ่ือลดปริมาณขยะกอนนำเขาสูกระบวนการกำจัดอยางถูกวิธี 
3.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 
3.4 เพ่ือสรางรายไดใหกับครัวเรือนในชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
     คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สมาชิก อบต. ผูนำชุมชน อสม.  
รพสต.บานพรเุตย รพสต.บานเพหลา และโรงเรยีนบานพรุเตย จำนวน 60 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     ภายในตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.2 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
6.3 ดำเนินการตามโครงการ 
6.4 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม 
10.2 สามารถลดปริมาณขยะได 
10.3 ประชาชนมีรายไดจากการขายขยะ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ Big cleaning day 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันปญหาเรื่องขยะนับวาเปนปญหาสำคัญท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุ

เนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนก็เพ่ิมขึ้น สถานประกอบการตาง ๆ มีมากข้ึนและสิ่งที่

ตามมาอยางเลี่ยงไมไดก็คือ ขยะ ยอมมีจำนวนมากขึ้นตามไปดวย เปนการสรางปญหาเปนอยางมากทั้ง

ทางดานทัศนวิสัย กลิ่น  ความสะอาด เกิดเปนปญหาขยะลน ประกอบกับประชาชนในชุมชนเองก็ยังขาด

จิตสำนึกในการทิ้งขยะ    โครงการ Big cleaning day เปนหนึ่งในโครงการเนนหนักของกระทรวงมหาดไทย

ภายใตแนวคิด “มหาดไทยรอยใจ คนไทยย้ิมได” เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลใหบรรลุเปาหมาย  และ

ขับเคลื่อนโครงการในลักษณะบูรณาการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีความยั่งยืน  โดยมีกิจกรรมดำเนินการรณรงครักษา

ความสะอาดและจัดเก็บขยะในตำบลเพหลา การปลูกจิตสำนึกใหเกิดการกำจัดขยะ  ลดการทิ้งขยะ การบริหาร

จัดการขยะ ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค

สวน ท้ังสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนำชุมชน จิตอาสา อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก  และ

ประชาชน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน  

ดังนั้น การรักษาความสะอาดเปนงานและหนาที่อยางหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองดูแล 

รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โครงการ Big 

Cleaning Day จึงเกิดขึ้น เพื่อเปนศูนยรวมแรงรวมใจ ของคนในทองถ่ิน รวมกันทำความสะอาด ประกอบกับ

อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล มาตรา 67 (2) และ (7) แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตำบลเพหลา  

3.2 เพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน เสริมสรางวินัยการรักความสะอาด 

3.3 เพ่ือพัฒนาตำบล ทองถ่ินใหเปนเมืองสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เอ้ือตอการอยูอาศัย 

                และการดำรงชีพท่ีดีของประชาชน 

3.4 เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน เจาหนาที่ ผูนำชุมชน จิตอาสา อาสาสมัครทองถ่ิน

รักษโลกและประชาชนไดปรับปรุงภูมิทัศน เชน ถนนหนทาง วัด ปาชุมชน ในความรับผิดชอบและสิ่ง 

           สาธารณประโยชนใหมีความสะอาดสวยงาม 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
     คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตำบล พนักงานจาง สมาชิก อบต. ผูนำชุมชน อสม.  
รพสต.บานพรเุตย รพสต.บานเพหลา และโรงเรยีนบานพรุเตย จำนวน 60 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     ภายในตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 
    6.1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 

    6.2 ประชุมและเสนอรายละเอียด 

    6.3 ประชาสัมพันธการจัดโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด สวยงาม นามอง 

 10.2 พื้นท่ีในตำบลเพหลามีความสะอาดเรียบรอยมากย่ิงข้ึน 

10.3 ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 

10.4 ทุกภาคสวนรวมกันทำใหตำบลเพหลาเปนเมืองสะอาดเขาสูสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน 

        ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ดวยในชวงเทศกาลปใหม มีวันหยุดราชการติดตอกันหลายวันและเปนชวงท่ีประชาชนใชรถใชถนนเพ่ือ

เดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางทองเที่ยวเปนจำนวนมาก ทำใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่

สรางความสูญเสียจากปญหาอุบัติเหตุทางถนนที่สรางความสูญเสียตอชีวิต รางกายและทรพัยสินของประชาชน

สูงกวาในชวงเวลาปกติ  

เพ่ือใหการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถลด

การเกิดอุบัติเหตุองคการบริหารสวนตำบลเพหลา จึงขออนุมัติจัดทำโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาลปใหมขึ้น 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน  

3.2 เพ่ือสอดสองดูแลผูมีความพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมิใหปฏิบัติผิดกฎหมายและเมาสุรา

ขณะขับรถ 

3.3 เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนนรวมกับผูอ่ืน 

3.4 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนผูใชถนน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
     คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตำบล อปพร. ผูนำชุมชน อสม. อำเภอคลองทอม และ
ตำรวจภูธรคลองทอม  จัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการ จำนวน 1 จุด 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     ณ มัสยิด หมูที่ 2 
6. วิธีดำเนินการ 
    6.1 จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

    6.2 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    6.3 จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งจุดปฏิบัติการ 

    6.4 ดำเนินการปฏิบัติงานตามกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 อุบัติเหตุทางถนนมีจำนวนครั้งลดลง 

 10.2 ไมมีความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน 

10.3 ลดกลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุใหเหลือนอยที่สุดหรือไมมีเลย 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ดวยในชวงเทศกาลสงกรานต มีวันหยุดราชการตดิตอกันหลายวันและเปนชวงที่ประชาชนใชรถใชถนน

เพ่ือเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางทองเที่ยวเปนจำนวนมาก ทำใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนท่ีสรางความสูญเสียจากปญหาอุบัติเหตุทางถนนที่สรางความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสูง

กวาในชวงเวลาปกติ  

ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันและลดความสูญเสียจากปญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในชวง

เทศกาลสงกรานต  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุองคการบริหารสวนตำบลเพหลา  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน  

3.2 เพ่ือสอดสองดูแลผูมีความพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุมิใหปฏิบัติผิดกฎหมายและเมาสุรา

ขณะขับรถ 

3.3 เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชรถใชถนนรวมกับผูอ่ืน 

3.4 เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนผูใชถนน 

3.5 ใหบริการนักทองเที่ยว 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
     คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตำบล อปพร. ผูนำชุมชน อสม. อำเภอคลองทอม และ
ตำรวจภูธรคลองทอม  จัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการ จำนวน 1 จุด 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    ณ มัสยิด หมูท่ี 2 
6. วิธีดำเนินการ 
    6.1 จัดประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

    6.2 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    6.3 จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งจุดปฏิบัตงิาน 

    6.4 ดำเนินการปฏิบัติงานตามกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 อุบัติเหตุทางถนนมีจำนวนครั้งลดลง 

 10.2 ไมมีความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน 

10.3 ลดกลุมที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุใหเหลือนอยที่สุดหรือไมมีเลย 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมกิจกรรมคนพิการตำบลเพหลา 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การดูแลดานสุขภาพสำหรับคนพิการในชุมชนเปนแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยมีญาติ ผูดูแล และคนในชุมชนที่มีสวนรวม เนื่องจากความพิการทางรางกายและจิตใจสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตทำใหคนพิการไมสามารถดำรงชีวิตไดเที่ยบเทาคนปกติ ไมสามารถเขาถึงระบบบริการทาง

การแพทย ทำใหขาดการดูแลรักษาและฟนฟูสมมรรถภาพไดอยางถูกตองเหมาะสมและตอเน่ือง สงผลตอ

คุณภาพชีวิตของคนพิการเปนอยางมาก 

ดังนั้น เพื่อใหมีการดูแลคนพิการอยางตอเนื่องยั่งยืนมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการสำหรับคนพิการที่จำเปนตองไดรับการดูแลการฟนฟูสมมรรถภาพคนพิการตลอดจนการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชนท่ีดีขึ้นและครอบคลุมทุกฟนที่ของตำบลเพหลา การเขาถึงขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการของคนพิการตาง ๆ เชน เกณฑการขึ้นทะเบียนคนพิการ การรับการรักษาและฟนฟู

ทั่วไป สถานที่ในการรับการสงเคราะหเก่ียวกับกายอุปกรณเครื่องชวยเหลือความพิการตาง ๆรวมไปถึงการมี

สวนรวมกิจกรรมชวยเหลือเพื่อนชวยเพ่ือน เครือขายที่เข็มแข็งท่ีสามารถทำใหการดำเนินการกิจกรรมในชมรม

คนพิการตำบลเพหลา เปนไปไดอยางยั่งยืน และตอเนื่อง จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมกิจกรรมคนพิการตำบล 

เพหลาขึ้น                                                                                                                                                                                               
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหคนพิการและผูดูแลคนพิการมีความรูเขาใจในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

3.2 เพ่ือใหคนพิการและผูดูแลคนพิการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดกิารของคนพิการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
     คนพิการ ผูดูแลคนพิการในตำบลเพหลา จำนวน  50 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 
    6.1 จัดเตรียมฐานขอมูล ประสานกับประชาชนในพ้ืนท่ี กำนัน/ผูใหญบานและผูนำในตำบลเพหลา 

    6.2 ดำเนินงานจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุมคนพิการตำบลเพหลา 

    6.3 กิจกรรมการบริการตรวจสุขภาพใหแกคนพิการและผูดูแลรวมทั้งผูเขารวมกิจกรรม 

    6.4 รายงานผลสรปุโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 คนพิการและผูดูแลคนพิการไดมีความรูความเขาใจในการดแูลสุขภาพสามารถนำไปปรับใชได

ในชีวิตประจำวัน 

 10.2 คนพิการและผูดูแลคนพิการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางรอยยิ้มใหแกผูสูงอายุ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ดวยประเทศไทยในปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบสาธารณสุข และยังพบวา

ประชากรในวัยสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น เน่ืองจากประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาว 

จึงสงผลใหสัดสวนจำนวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นกวา 100 ลานคน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 65 ลาน 

 เพื่อเปนการแสดงออกถึงความรักและเคารพตอผูสูงอายุในตำบลและเปนการอนุรักษ สืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลเพหลารวมกับหนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน ผูนำ

ชุมชนในทองถิ่น ไดดำเนินการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ ขึ้น ตลอดจนจัดกิจกรรมสรางรอยย้ิมและสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางผูสูงอายุ 

 ในการนี้ องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดตระหนักในบทบาทที่ตองดำเนินการ จึงไดจัดโครงการ

สรางรอยย้ิมผูสูงอายุ เพ่ือใหลูก ๆ เยาวชนรุนหลังไดเห็นคุณคาและใหความสำคัญแกผูสูงอายุในฐานะผูมี

ประสบการณท่ีเปนเสมือนคลังสมองของสังคมและชุมชน รวมทั้งเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางคนใน

ครอบครัวของชุมชน และสังคมตามแนวคิดที่วา ผูสูงอายุเปนหลักชัยของครอบครัว ดังนั้นองคการบริหารสวน

ตำบลเพหลารวมกับหนวยงานราชการและประชาชนในตำบลเพหลาไดจัดโครงการนี้ข้ึน                                                                
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3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

3.2 เพ่ือเปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวทิตาตอผูสูงอายุและบุพการี 

3.3 เพ่ือเสริมสรางความสามัคคขีองชุมชนเพื่อนำไปสูชุมชนที่เขมแข็ง 

3.4 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกในครอบครวัมีความรักและเมตตาผูสูงอายุในครอบครวั 

3.5 เพ่ือสรางรอยยิ้มและความสุขใหแกผูสูงอายุ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
     ผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุ เจาหนาท่ีและประชาชนผูเขารวมโครงการในตำบลเพหลา จำนวน 350 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
      องคการบริหารสวนตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
6. วิธีดำเนินการ 
    6.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 

    6.2 จัดทำโครงการ 

    6.3 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม 

    6.4 ดำเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    100,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูสูงอายุมีขวัญและกำลังใจและเปนหลักชัยของครอบครัว 

 10.2 ผูสูงอายุตำบลเพหลาทุกคนมสีุขภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

 10.3 ประชาชนตำบลเพหลามีความรักสามัคคีและดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 10.4 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมีความรักและเมตตาผูสูงอายุในครัวเรือน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศทุกคนเริ่มตั้งแตวัย

แรกเกิดจนถึงวัยผูสูงอายุ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเห็นไดจาก

การจัดทำโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล เชน โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ที่

เปนศูนยใหผูสูงอายุไดมีสถานที่ ในการจัดกิจกรรม สงเสริมดานอาชีพและการถายทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุ

ในชุมชน สงเสริมสุขภาพอนามัย เปนตน การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส รัฐบาล

ไดจัดใหมีการปรับสภาพแวดลอมเพื่อเอ้ือตอการดำรงชีวิตคนพิการและผูดอยโอกาส การจัดหางานและการฝก

อาชีพใหคนพิการ ท่ีสอดคลองกับระดับและลักษณะ ของความพิการหรือทุพพลภาพรวมท้ังพัฒนาสื่อการเรียน

การสอน การเสริมทักษะพิเศษเฉพาะดาน เปนตน จากที่กลาวมาขางตนจึงเห็นไดวารัฐบาลไดใหความสำคัญ 
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กับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป ดังนั้น

หนวยงานของรัฐทุกภาคสวนจึงตองสนองนโยบายรัฐบาล โดยการจัดใหมีโครงการ/กิจกรรม ที่เปนการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตร ีผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป อยางจริงจัง 

 ประกอบกับภาวการณปจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง คาใชจายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น อีก

ทั้งสภาพบานเมืองในปจจุบันที่ประสบปญหาดานเศรษฐกิจราคาสินคาโดยทั่วไปไดปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนจึง

ตองแบกภาระ คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน การประกอบอาชีพในปจจุบันจึงไมไดมุงเนนเพียงรายไดหลักเพียงอยางเดียว 

การสนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มพูนรายได ตลอดจนการพ่ึงพาตนเองได โดยใชหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง ถือไดวามีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป ซึ่งสวนใหญจะไมมีงานทำ หรือจะประกอบอาชีพเก่ียวกับ

การเกษตร จึงทำใหมีรายไดนอย และมีรายไดไมแนนอน จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ประกอบกับ

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 มาตรา 66 กำหนดให

องคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและ

มาตรา 68(7) กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลอาจจัดใหมีการบำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ 

ราษฏรได  

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมใหแกสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป ไดฝกทักษะทางดาน

อาชีพเสริมและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

3.2 เพ่ือเปนการสรางโอกาสใหแกสตรี ผูสงูอายุ ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไปใหมีรายได 

3.3 เพ่ือสรางความสัมพันธสงเสริมการรวมกลุม สรางครือขายของสตร ีผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

และประชาชนท่ัวไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    สตร ีผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป  จำนวน 30 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
      องคการบริหารสวนตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
6. วิธีดำเนินการ 
    6.1 กำหนดเนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมและแนวทางการดำเนินโครงการ 

    6.2 เสนอรายละเอียดโครงการและขออนุมัติโครงการ 

    6.3 ประชาสัมพันธโครงการ 

    6.4 ดำเนินงานตามโครงการ 

    6.5 สรุปและประเมินผล ปญหาและอุปสรรค จากการดำเนินการโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    20,000 บาท 
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9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป มีทักษะในการประกอบอาชีพเสรมิและใช

เวลาวางเปนประโยชน 

 10.2 ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชนทั่วไป มีรายได 

 10.3 เกิดการรวมกลุมและมีเครือขายดานอาชีพของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และประชาชน

ทั่วไป 

1. ช่ือโครงการ : โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ทรัพยากรที่สำคัญท่ีสุดของประเทศคือประชาชนพลเมืองในชาติ เชน เดียวกับทรัพยากรที่สำคัญท่ีสุด

ของทองถิ่นคือประชาชนในทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดเห็นความสำคัญและพยายามพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพดวยวิธีการตาง ๆ เสมอมา การสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬาก็เปนวิธีการหนึ่งที่ทำ

ใหเยาวชนไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตองคการ

บริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหาร

สวนตำบลมีอำนาจหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน

ดังนี้ (14) การสงเสริมกีฬา 

 การออกกำลังกายและการเลนกีฬาเปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจากใน

ปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คาครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น ทำใหทุกคนตอง

ขวนขวายทำงานเพ่ือหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ทำใหไมมีเวลาออกกำลังกายหรือเลนกีฬา ดวยเหตุนี้จึงทำ

ใหสุขภาพรางกายออนแอและเยาวชน ประชาชนสวนหนึ่งหันไปเสพยาเสพติด ทำใหมีพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคเพิ่มมากขึ้น สุขภาพเสื่อมโทรม เกิดปญหาสังคม หนวยงานภาครัฐจึงควรแสวงหาแนวทาง เพ่ือการ

แกไขปญหาดังกลาว 

 องคการบริหารสวนตำบลเพหลา จึงไดพิจารณาจัดทำโครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติดขึ้นเพ่ือ

สงเสริมใหประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสไดออกกำลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหรางกายแข็งแรง

สมบูรณ จิตใจแจมใส มีน้ำใจนักกีฬา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความเขมแข็ง 

เยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด เปนพลเมืองที่ดีของชุมชนและ

ประเทศชาติตอไป 
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3.วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน ประชาชน และภาคสวนตาง ๆ ไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและไดรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

3.2 เพ่ือสงเสริมและสนบัสนุนใหเด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลเพหลามีการตื่นตัวในการออก

กำลังกาย สนใจการเลนกีฬาเพ่ิมมากขึ้น และประพฤติตนใหหางไกลจากยาเสพติด 

3.3 เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ซึ่ง

จะเปนกำลังในการพัฒนาตำบลเพหลาและประเทศชาติตอไป 

3.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานการเลนกีฬาในทองถ่ิน เด็ก เยาวชนและประชาชนรูกฎ กติกา ในการเลน

กีฬาประเภทตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    เด็ก เยาวชน ประชาชน และภาคสวนตาง ๆ ในตำบลเพหลา 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
      สนามกีฬาโรงเรียนบานพรุเตย 
6. วิธีดำเนินการ 
    6.1 จัดประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

    6.2 ดำเนินงานตามแผนที่วางไว 

    6.3 สรุปผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    250,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 เด็ก เยาวชน ประชาชน และภาคสวนตาง ๆ ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีและไดรวมเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 10.2 เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลเพหลามีการตื่นตวัในการออกกำลังกาย สนใจการเลนกีฬา

เพ่ิมมากขึ้น และประพฤติตนใหหางไกลจากยาเสพติดทุกประเภท 

 10.3 เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ซึ่งจะเปนกำลังในการพัฒนาตำบล

เพหลาและประเทศชาติตอไป 

 10.4 สามารถยกระดับมาตรฐานการเลนกีฬาในทองถ่ิน เด็ก เยาวชนและประชาชนรู กฎ กติกาใน

การเลนกีฬาประเภทตาง ๆ เพิ่มขึ้น 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการสงนักกีฬาฟุตบอลของ อบต.เขารวมคัดเลือกและแขงขันกีฬา “อบจ.กระบี่คัพ” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศคือประชาชนพลเมืองในชาติ เชนเดียวกับทรัพยากรที่สำคัญท่ีสุด

ของทองถิ่นคือประชาชนในทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดเห็นความสำคัญและพยายามพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพดวยวิธีการตาง ๆ เสมอมา การสงเสริมใหประชาชนเลนกีฬาก็เปนวิธีการหนึ่งที่ทำ

ใหเยาวชนไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวน

ตำบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 67 องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขตองคการ

บริหารสวนตำบล ดังตอไปนี้ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ความวาใหองคการ

บริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ของตนดังน้ี (14) การสงเสริมกีฬา ประกอบกับการแขงขันฟุตบอล “อบจ.กระบี่คัพ ”ตานภัยยาเสพติด ไดมี

การจัดอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป 
  

 องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงไดจัดทำโครงการขึ้น เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน โดยการเลนกีฬาออกกำลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีเปนการพัฒนากีฬาเพ่ือมุงสูกีฬาอาชีพตอไป                                                        

วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชนและประชาชนตำบลเพหลาเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  

3.2 เพ่ือเสริมสรางใหเยาวชนและประชาชนตำบลเพหลามีสุขภาพรางกายที่สมบูรณและรูจักใชกีฬา

เปนสื่อเพ่ือใหหางไกลยาเสพติด 

3.3 เพ่ือปลูกฝงทัศนคติใหเยาวชนและประชาชนในตำบลเพหลารูจักการทำงานเปนทีม และสราง

ความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

3.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนตำบลเพหลาในการเลนกีฬาฟุตบอลสูการแขงขัน

ในระดับภูมิภาคและระดับชาติตอไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    เยาวชน และประชาชนตำบลเพหลา  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
     ตามที่ อบจ.กำหนด 
6. วิธีดำเนินการ 
    6.1 นำเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    6.2 ฝกซอมนักกีฬา 

    6.3 สงนักกีฬาฟุตบอลของตำบลเพหลาเขารวมแขงขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คพั 

    6.4 สรุปโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
    100,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 เยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 10.2 เยาวชนมีนิสัยเปนนักกีฬา คือ รูแพ รูชนะ รูอภัย สามารถนำมาใชในชีวิตประจำวันได 

 10.3 เยาวชนมีความรกัความสามัคค ีและสามารถทำงานเปนทีมได 

 10.4 เยาวชนไดพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการเลนกีฬา 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

 ประกอบกับประเพณีลอยกระทงเปนประเพณีที่สำคัญอยางหนึ่งของไทยที่มีมาแตโบราณไดถือปฏิบัติ

ตามความเชื่อของแตละทองถิ่นและการลอยกระทงในปจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไวไดตามสมควรเมื่อ

ถงึวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวบานจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หางายจากธรรมชาติ เชน หยวกกลวย ใบตอง

และดอกบัว นำมาประดิษฐเปนกระทงสวยงาม ปกธูปเทียนและดอกไมเครื่องสักการะบูชา กอนทำการลอยใน

แมน้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุงหวัง พรอมขอขมาตอพระแมคงคา เพราะไดอาศัยน้ำทานกินและใช แมวาความ

เชื่อและวิธีการลอยกระทงจะมีความแตกตางไปตามแตละทองถิ่น แตความเชื่อท่ีเหมือนกันคือประเพณีการ

ลอยกระทงเปนความเชื่อของชนชาติท่ีประกอบอาชีพกสิกรรม ซึ่งมีน้ำเปนปจจัยหลักในการประกอบอาชีพที่ทำ

ใหพืชเจริญงอกงามสมบูรณ จึงมีการลอยกระทงไปตามกระแสน้ำ เพ่ือเปนการใหความเคารพบูชาและขอบคุณ

น้ำที่อำนวยประโยชนตาง ๆ ตอการดำเนินชีวิตของมนุษย รวมทั้งเปนการขอขมาลาโทษท่ีมนุษยไดใชประโยชน

หรือทำความเสียหายแกน้ำ 

 องคการบริหารสวนตำบลเพหลาเห็นวาประเพณีลอยกระทงเปนประเพณีอันดีงามที่ควรรักษาไว จึงได

จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ืออนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทงใหคงอยู และถายทอดสูคนรุนหลังตอไป 

วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดมีกิจกรรมดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นรวมกัน 

3.2 เพ่ือสงเสริม รักษาประเพณีลอยกระทงใหคงอยูและถายทอดสูคนรุนหลังตอไป 

3.3 เพ่ือสรางสังคมและชุมชนใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมและพัฒนาสูชุมชนท่ีเขมแข็ง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเพหลา  
5. พื้นที่ดำเนินการ 
      วัดเพหลา หมูท่ี 1 ตำบลเพหลา อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
 

26 
 



6. วิธีดำเนินการ 
    6.1 ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือกำหนดแนวทางการจัดงาน 

    6.2 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 

    6.3 ประชาสัมพันธการจัดงาน 

    6.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการ 

    6.5 สรุปโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    100,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนในทองถ่ินไดมีสวนรวมสงเสริมกิจกรรมดานประเพณีของทองถ่ิน 

 10.2 มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยู และถายทอดสูคนรุนหลังตอไป 

 10.3 สังคมและชุมชนมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมและพัฒนาสูชุมชนที่เขมแข็ง 
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการวันเด็กแหงชาติ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 ไดกำหนดให
องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ได
บัญญัติอำนาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบการจัดสาธารณะใหแกประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง
รวมถึงการจัดการดานการศกึษา การจัดกิจกรรมเพ่ือเด็ก เยาวชน ตามความพรอม ความเหมาะสมและความ
ตองการของประชาชน 
 เด็กเปนทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ ซึ่งจะเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองให
เจริญกาวหนาและม่ันคง อีกทั้งเปนผูที่จะตองเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนา เพ่ือทำหนาที่ดูแลสังคมตลอดจน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลง และการจัดประสบการณสำหรับเด็กในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผาน
การเลนและกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ จะทำใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม 
จรยิธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา และรัฐบาลไดกำหนดใหวันเสารที่
สองของเดือนมกราคมของทุกปเปนวันเดก็แหงชาติ โดยใหหนวยงานตาง ๆ จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
ของชาติ เพ่ือใหตระหนักถึงความสำคญัของเด็กซึ่งถือวาเปนทรพัยากรบุคคลของชาติ ที่ตองเจริญเติบโตเปน
ผูใหญและเปนคนดีของสงัคม โดยวันเด็กแหงชาติถือวาเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก ไดรับการพัฒนา
ไดรับความสนุกสนาน 
 องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดเห็นถึงความสำคัญของเด็ก จึงไดจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ขึ้น เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนไดเห็นถึงความสำคัญของเด็ก และเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความรู ทักษะคุณธรรม 
จรยิธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ไดตระหนักถึงความสำคัญของ
ตัวเอง จะไดประพฤติปฏิบัติตนใหสมกับเปนผูที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ดวยการตั้งใจใฝเรียนรู ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย รูจักใชเวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และ
พัฒนาเปนผูใหญท่ีดีของสังคมตอไป 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย 
อารมณ สังคมและสติปญญา และตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในดานตาง ๆ 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและประชาชนไดทำกิจกรรมรวมกัน 
3.4 เพ่ือสงเสริมใหทุกภาคสวนในพ้ืนที่ไดตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและไดมีสวนรวมในการ

พัฒนาเด็ก 
4. เปาหมาย 
    เด็กในเขตพื้นที่ตำบลเพหลา ประมาณ 800 คน 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนนิงาน 

5.1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
5.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนด 
5.3 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
            28 



 
7. งบประมาณดำเนินการ 
    100,000 บาท 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1 เด็กเกิดความรู ทักษะ คณุธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา และตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง 

10.2 เด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในดานตาง ๆ  
10.3 เด็กและประชาชนไดทำกิจกรรมรวมกัน 
10.4 ทุกภาคสวนในพ้ืนที่ไดตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและไดมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 “ยาเสพติด” ถือเปนปญหาใหญของสังคมและเปนปญหาสำคัญของประเทศ ที่ตองไดรับการแกไข

อยางจริงจัง ทั้งนี้เพราะปญหายาเสพติดที่มีการแพรระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นทุกขณะ สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเมือง

และความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงไดประกาศเปนนโยบายเรงดวน กำหนดใหการแกไขและปองกันปญหา

ยาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิ ติธรรม ภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไป ไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด ดวยการรวม

พลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด ยาเสพติดถือเปน "ภัยคุกคามที่กัดกรอน บอนทำลาย

ประเทศชาติ" สงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งตอบุคคล สังคมสวนรวม และการพัฒนาประเทศ ทำใหสูญเสีย

ทรัพยากรในการปองกันและแกไขปญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเปนกำลังที่สำคัญของประเทศในอนาคต  

อีกทั้งการแพรระบาดของยาเสพติดกอใหเกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ ไมเปนท่ีไววางใจ

ของนานาชาติในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แมการปราบปรามยาเสพติดที่ผานมา ไมวาจะเปน

การประกาศสงครามหรือเนนไปที่การปราบปรามจะดำเนินการมาหลายรัฐบาล แตปญหายาเสพติดยังเปน

ปญหาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยและท่ีผานมาการปราบปรามหรือเพิ่มโทษไมไดทำใหปญหายาเสพติดหมดไป 

เพราะจากการสำรวจจำนวนผูเสพยาเสพติดในประเทศไทยกลับมีจำนวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ นั่นแสดงวาการ

ปราบปรามอยางเดียวไมเพียงพอ จำเปนตองมีนโยบายดานอ่ืนมาสนับสนุนดวย  ตามพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ 

 ดังนั้น  องคการบริหารสวนตำบลเพหลารวมกับโรงเรียนบานพรุเตยไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวและ

เห็นวาทุกภาคสวนของสังคมควรมีบทบาทในการแกปญหารวมกัน การปลอยใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจ

หรือหนวยงานภาครฐัรับผิดชอบเพียงฝายเดียวไมเพียงพอ และจะทำใหปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 
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รุนแรงข้ึนเรื่อย ๆ จึงไดจัดทำโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจำป พ.ศ. 2565  ขึ้น เพ่ือเปน

การสนองตอนโยบายรัฐบาลในการนำสังคมไทยไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

3. วัตถุประสงค 
    3.1 เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  

    3.2 เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศกึษาและชุมชน 

    3.3 เพ่ือใหนักเรียนรูและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดใหโทษ 

    3.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกันทางดานรางกาย จิตใจ ใหกับ 

          เยาวชน ไมตกเปนทาสของอบายมุข  

    3.5 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและรวมแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอยาง 

          เปนรปูธรรม 

4. เปาหมาย 
     เยาวชน ประชาชน  จำนวน  60  คน 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนนิงาน 
     5.1  ประสานงานหนวยงาน และวิทยากรในการใหความรูแกผูเขารวมโครงการฯ  ดังนี้ 
           1. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 15 
           2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพรุเตย 
    5.2  ประสานผูอำนวยการโรงเรียนบานพรุเตย เพ่ือเชิญเขารวมโครงการฯ 
    5.3  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผูบริหารทองถ่ิน 
    5.4  จัดเตรยีมวัสดุ  อุปกรณ ในการดำเนินโครงการฯ เชน เอกสาร สถานท่ี กำหนดการจัดโครงการฯ   
           และคาใชจายในการดำเนินโครงการฯ  
    5.5  ดำเนินโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมใหตรงตามวัตถุประสงค 
    5.6  สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
6. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
7. งบประมาณดำเนินการ 
    20,000 บาท 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
      10.1  สามารถปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

      10.2  สามารถลดการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

      10.3  ผูเขาอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกันทางดานรางกาย 

               จิตใจ ไมตกเปนทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีดวยวิถีแหงหลักธรรม 

      10.4 ไดรวมสนับสนุนนโยบายของรฐับาลและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

              อยางเปนรูปธรรม 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
       2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
          กิจกรรม“ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  
3 ฉบับ ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มี 
มาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดย
กำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต”มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้นการบรหิารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจาหนาท่ี 
ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบันไมใชตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบโดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทจุริต 
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอำนาจการปกครองที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหน่ึง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำ
บริการสาธารณะรวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นท่ีสวนการกำกับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนดและตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น 

ทั้งน้ีตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องที่มีคำครหาที่ไดสรางความ
ขมขื่นใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บ่ันทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย
สุจริตของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลวเรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกันเพียงแตคนทำงานในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีจำนวนมากและมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทำงาน
ในทองถิ่นอาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบมากกวาแมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทำงาน 
ในทองถิ่นจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทางจะมีไดไมมากเทากับที่คนทำงานในหนวยงานราชการอ่ืนและ 
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มูลคาของความเสียหายของรัฐที่คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลี
ของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรมดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
การจัดทำแผนปองกันการทุจรติในองคกรที่บริหาร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทจุริตของผูบริหารอยางนอย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทจุริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ 
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.5 จัดทำแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 ผลผลิต 
         - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารอยางนอย 1 ฉบับ 
         - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 ครั้ง 
         - มีแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  จำนวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ 
         - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใสสามารถปองกันการทุจริตของ       
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
         - ลดขอรองเรยีนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
            32 



 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
      2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการ 
บรรจุแตงต้ังโยกยายโอนเลื่อนตำแหนง/เงนิเดือนและมอบหมายงาน 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
     มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา เปนบุคลากรที่ มี
ความสำคัญตอองคกรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตำบลใหมีศักยภาพโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงานซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทำงานที่
เปนรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทำงานที่โปรงใสสามารถตรวจสอบการทำงานไดดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพเปนธรรมเพ่ือนำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใสและการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตอง 
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีสวนรวมของ 
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการ 
บานเมืองที่ดนีั้นตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรฐัมีประสิทธิภาพเกิด 
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ 6 เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2545  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดกระบ่ี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ 
จรยิธรรมของพนักงานสวนตำบลลูกจางประจำและพนักงานจางลงวันที่ 9  เดือนมกราคม พ.ศ 2560  
          ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทำงานมีความโปรงใสและตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล 
3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบ

ได 
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลใหมี

ประสิทธิภาพไดคนดีคนเกงเขามาทำงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
 

33 
 



6. วิธีดำเนินการ 
6.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแตงตั้งโยกยายโอนเลื่อนตำแหนง/

เงินเดอืนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2545 

6.2 นำหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
   สำนักปลัด 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
     10.1 ผลผลิต 
       - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 มาตรการ 
       - เจาหนาที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
     10.2 ผลลัพธ 
       - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลไมนอยกวา 90 % 
       - บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม
ต่ำกวาระดับ 3 
       - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลมีความโปรงใสสามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาที่ได 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลา ปลัด และหัวหนาสวนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลาเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 หนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลน้ันมักจะประสบ 
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหารไม
มีการกระจายอำนาจหรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับ
สำนัก กองและฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการทำใหการบริการเกิดความลาชาประชาชน
ไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจาหนาที่สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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เพ่ือใหเปนไปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตอง 
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการ
บริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐไมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเปนประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการการ
บริหารงานมีประสิทธิภาพคุมคาตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลพ.ศ. 2537 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 59 นายกองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตำบล มาตรา 60 ใหนายกองคการบริหาร
สวนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมาย และเปน
ผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตำบลและลูกจางขององคการบริหารสนตำบล มาตรา 60/1 ใหมีปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตำบลและลูกจางองคการบริหารสวนตำบลรองจาก
นายกองคการบริหารสวนตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององคการบริหารสวนตำบลให
เปนไปตามนโยบายและมีอำนาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตำบล
มอบหมาย 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็วเปนธรรมตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตแุหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตำแหนงหนาที่ราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบลปลัดองคการบริหารสวนตำบลและ
หัวหนาสวนราชการจำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายก
องคการบริหารสวนตำบลนายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลรองปลัด
องคการบริหารสวนตำบลและหัวหนาสวนราชการปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลามอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมายระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ 

6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรบัทราบและ
ถือปฏิบัติ 

6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     10.1 ผลผลิต 
            - มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทนจำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
     10.2 ผลลัพธ 
            - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
            - ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอำนาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    กิจกรรม“สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงานซึ่งนายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดใหความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลำดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
การใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตำบล ลงวันท่ี 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545  ไดกำหนดใหนายกองคการบริหารสวน
ตำบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลา ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค 
    เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใสเปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    พนักงานสวนตำบลเพหลา 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล
องคการบริหารสวนตำบลเพหลาโดยแตงต้ังปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลาเปนประธานกรรมการและ
หัวหนาสวนราชการเปนกรรมการและพนักงานสวนตำบลเพหลาที่รบัผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบล โดยประกอบดวยประธาน
กรรมการหัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและพนักงานสวนตำบลเพหลาที่รับผิดชอบงาน
การเจาหนาที่เปนเลขานุการ 
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6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบลเพ่ือ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคบับัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตำบล 
เพหลารวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตำบลเพหลา  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตำบลเพหลาพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานสวนตำบลเพหลาเสนอมาโดยใชหลักเกณฑตามที่กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบลเพหลา เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล
จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2545  ลงวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใสเปนธรรมตรวจสอบได 
 

2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใชประโยชนใน 
ทรัพยสินของทางราชการโดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง 
เครงครัด 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือใหการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลงัองคการบริหารสวนตำบลเพหลา จัดทำทะเบียนคุมเงนิรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติทำใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของซึ่งถือเปนเรื่องสำคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทำตามกฎหมาย
ระเบียบและมีความจำเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลังมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและ
หนังสือที่เก่ียวของ 

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรฝายบัญชีกองคลังองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
    กองคลังองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจายแยกแผนงานแยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
   กองคลังองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรฝายบัญชีกองคลังมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ
สั่งการท่ีเกี่ยวของ 

10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทำใหเกิดความเสียหายแกทางราชการและเป◌็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีซึ่งกำหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุป 2535 และแกไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 
3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 กองคลัง 
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจำนวนโครงการและรอยละของจำนวน

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง 
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจำป 
6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลังองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมปีระสิทธิภาพ 
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    กิจกรรม“สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงินเพ่ือสงเสรมิธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
  6.2 ปรบัปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
    กองพัสดุและทรัพยสินองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
10.2 มีการปองกันการใชจายเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใสตรวจสอบได 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ–จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลมีฐานะเปนนิติบุคคลมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ
ดวยตนเองทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทำ 
บริการสาธารณะแตตองเปนไปตามอำนาจหนาที่และกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้นการที่องคการบริหารสวน
ตำบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหเปนไปตามเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตำบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและคำนึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปดเผยขอมูลขาวสารตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้นตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิด ที่กำหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรมโดย
พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคมภาระตอประชาชนคุณภาพวัตถุประสงคที่จะใช ราคาและประโยชน
ระยะยาวที่จะไดรับประกอบกันดังนั้นเพ่ือใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบ
ได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่นจึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ–จัดจางเพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ–จัดจางของ
องคการบริหารสวนตำบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ–จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆขององคการบริหารสวนตำบล 

3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลท่ี

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือระบบ
กระจายเสียงไรสาย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลาและชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศดังนี้ 
                 - ประกาศการจัดซื้อ–จัดจาง 
                 - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ–จัดจาง 
                 - ประกาศกำหนดวันเวลาสถานท่ีในการตรวจรับงาน 
                 - ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
                 - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ–จัดจาง 
                 - ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบรหิารสวน
ตำบลเพหลา ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสยีงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
    กองคลังองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     10.1 ผลผลิต 
            - เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
     10.2 ผลลัพธ 
             - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซื้อจัดจางทั้งหมด 
             - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
             - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ 
        แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
    โครงการจางสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เ องคการบริหารสวนตำบลเพหลามีหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตาม
อำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบลพ.ศ. 2537 และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลและในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจางการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับ
จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นนั้นองคการบริหารสวนตำบลในฐานะ
ผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้นประชาชนไดรับประโยชนหรือเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนมากนอยเพียงใดการใหบริการมีคุณภาพเพียงใดตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไมการที่จะ 
ทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการจึงตองมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

เพ่ือใหเปนไปตามเพ่ือใหเปนไปตามเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร 
สวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่
กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการประกอบกับหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0023.2/ว3380 ลงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2558แจงใหองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผูมาขอรับ 
บริการสาธารณะจากองคการบริหารสวนตำบลของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการเพื่อ
ประโยชนในทองถิ่นลูกจางและพนักงานจางอีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ
ประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจำเป◌็นตองมีโครงการนี้ข้ึนมา 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึง

พอใจ 
3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ

โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน 
3.3 เพ่ือเปนการปรบัปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลจำนวน 
1 ครั้งตอป 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการและดำเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลตามรูปแบบที่
กำหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทราบ 
6.4 ดำเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทำการประเมิน 
6.5 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    งบประมาณ 30,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลฝายอำนวยการ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
    10.1 ผลผลิต 
         - ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 
จำนวน 1 ฉบับ 
    10.2 ผลผลิต 
         - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 
         - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรควิในการติดตอราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลาเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอำนาจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตำบลท้ังที่ เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 หนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำอีกมากมายในการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆขององคการบริหารสวนตำบลนั้นมักจะ
ประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวกอยางเสมอภาคเปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจและผูมาขอรับ
บริการเปนจำนวนมากซึ่งเจาหนาที่ไมสามารถใหบริการไดอยางทนัทวงทีการตอบสนองความตองการเกิดความ 
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ลาชาไมเปนธรรมและการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิวซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ของเจาหนาที่ถือเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการสงผลตอมาตรฐานการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 50 วรรคทายที่กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเปนและ 
ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการ 
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558  

ดังน้ันองคการบริหารสวนตำบลเพหลา ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสมใหบริการโดยจัดลำดับกอน–หลังเพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติจึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสำหรับผูมาติดตอ
ราชการ     
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัตริาชการดานการอำนวยความสะดวกความเสมอภาคเปนธรรมตอผูมา
รับบรกิาร 

3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกนัในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่มิใหกระทำการแสวงหาประโยชนหรือ

กระทำการประพฤติมิชอบตอตำแหนงหนาที่อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาที่ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    การจัดทำบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนทั่วถึงเปนธรรม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   สำนักงานองคการบรหิารสวนตำบล 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากรผูรับผิดชอบในการดูแลกำกับการใหบริการ 
6.2 ประชุมชี้แจงแนวทางกำหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดทำบัตรควิในรูปแบบตางๆ ตามความจำเปนและเหมาะสม 
6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิวและการใชบริการ

ตามลำดับคิว 
6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาหรายเดือนเพ่ือนำมาปรับปรุง

แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 
    ทุกสำนัก/กองขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     10.1 ผลผลิต 
        -  มีการใชบัตรควิสำหรับใหบริการแกประชาชนตามลำดับกอนหลัง สำหรับหนวยงานที่ใหบรกิาร 
     10.2 ผลผลิต 
        - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีใหไมนอยกวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 
        - การใหบริการเกิดความโปรงใสลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาที่ 

 

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
      2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เก่ียวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ท่ีทำการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวยความเรยีบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปท่ีผานมา 
องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมายเปนสำคญั 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาใหสั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตำบลเพหลา 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
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4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รบัผิดชอบในการดำเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา   
6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจรงิและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนญุาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบอำนาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบลหรือปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให
ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรยีนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล
และผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    ทุกกอง/สำนักองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการตดิตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่ 
      10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมคีวามกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
      10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
      10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทำให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสขุของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั ความมีประสิทธิภาพ ความ 
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คุมคาในเชิงภารกิจแหงรฐั การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจำเปน การ 
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพื่อใหการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546โดยกำหนด 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำใหเกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ
ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่ เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตำบลเพหลาใหกับประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ได 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรใหคำนึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชน

ผูมาติดตอขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผล

การดำเนินงานได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเพหลาและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
        6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
        6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
        6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
        6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
        6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
        6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอรม คำรองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
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        6.4.6 จัดทำคำสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน
ทั้งเวลาทำการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
       6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
       6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพื่อนำจุดบกพรองในการ
จัดทำโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป      
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัด กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตำบลเพหลา  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา

ติดตอขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดำเนินงานไดดำเนินการอื่นใดของผูมีอำนาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอำนาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพื่อเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คณุสมบัติ ความรู ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ 
เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมี
การปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาภายใตกรอบอำนาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย 
    คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
หรือหัวหนาสวนราชการ 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนมุัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด
องคการบริหารสวนตำบล รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือหัวหนาสวนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล รอง

ปลัดองคการบริหารสวนตำบล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สวนราชการทุกสวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบล 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบลพ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ได
บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบลเอาไวการที่นายกองคการบริหาร
สวนตำบลจะดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตำบลจึงไดกำหนด
มาตรการใหมีการมอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลใหรองนายกองคการบรหิารสวนตำบล  ปลัด
องคการบริหารสวนตำบล  และรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหาร
สวนตำบล 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบรหิารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที ่
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 4 เรื่อง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตำบลพิจารณา 
  6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบลใหรองนายองคการบริหารสวน
ตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตำบลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   2.5.1 ดำเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ ซื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีใน
การประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบรหิารจัดการภายในองคกรที่นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนส่ิงที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสำคญัที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนว 
รวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเพลหาจึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรที่จะนำไปสูการยกระดับคณุธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 
     6.1 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
     6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัตริาชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
     6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    ทุกสำนัก/กององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัตริาชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนใน 
การปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดย
มีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลากับปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลเพหลาและหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนด 

3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2565 
  3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรยีมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการ 
บริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบรหิารสวนตำบลกับหัวหนาหนวยงานใน
สังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเดน็การประเมินผลการปฏิบัติราชการแต
ละมิติ ดังนี้ 

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

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบและทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดและกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
          - ศึกษาขอมูลและเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ 
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
          - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล 
เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกำกับ
ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 

1.3 รับฟงความคดิเห็นของหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กำหนด 

1.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กำหนดไว 
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
    ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัดีมาก 4 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัดี 3 
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    มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัพอใช 2 
    มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัปรับปรุง 1 
 

 2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจ 
หนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพ่ือการ 
                      ตรวจสอบ ควบคมุดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลาใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง.จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลเพหลายังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน 
ดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทำหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 

การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาที่
ของสำนักงานการตรวจเงนิแผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติ
ตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง 
สตง.แลวแต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวา
ราชการจั งหวัด ให เสร็จสิ้ นภ ายใน  45 วัน  นั บจากวันที่ ได รับทราบผลการวินิ จฉัยต ามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548  

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัยฝายนิติการ
และดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตาม
อำนาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา เพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปรงใสและปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    ทุกสำนัก/กอง/ฝายองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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6. วิธีดำเนินการ 
    - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
    - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกำหนด 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    ทุกสำนัก/กอง/ฝายองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 องคการบริหารสวนตำบลเพหลามีมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

10.2 องคการบริหารสวนตำบลเพหลามีความโปรงใสและปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย  องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทไดใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหนาที่ที่กำหนดไวในกฎหมาย 

กลไกองคกรอิสระเพื่อตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการ
ทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพื่อให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงาน
ทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิ(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาที่สำคัญดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงไดมาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกร
อิสระที่มหีนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 

 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมปีระสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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6. วิธีดำเนินการ 
     ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
     - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
     - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือคณะทำงาน 
LPA จังหวัด 
     - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
 9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     ทุกสำนัก/กอง องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

องคการบริหารสวนตำบลเพหลาใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
 

 2.5.3 ดำเนินการใหมีเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยองคการบริหารสวนตำบลเพหลามีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสรมิใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเนต็ ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรบัผิดชอบการรับเรื่องรองเรยีนประจำองคการ
บริหารสวนตำบลเพหลา รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาขึ้น 
เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดยีวกัน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 
3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณไีดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รบัผดิชอบดำเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรยีน 
6.2 จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลเพหลาใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียคูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  เจาหนาที่รบัผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรยีนขององคการ
บริหารสวนตำบลเพหลาตามคูมือดำเนินการเรื่องรองเรยีนขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณมีบีุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา 
                     เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ 
                     โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาต ิที่ 69/2557 เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรฐั โดยมุงเนนการสราง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัด
ก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ 
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวน
ตำบลเพหลา จึงไดจัดทำมาตรการการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาวาปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ 
เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และ
การตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขาย
ภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อำนาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล บุคลากร
ทางการศกึษาในองคการบริหารสวนตำบล พนกังานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล 
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เพหลา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.2 เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 
4. เปาหมาย 

“เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตำบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามี มูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่
โดยมิชอบ 

6.3 กำหนดชองทางการรองเรยีน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแก
ผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
      ตัวชี้วัด 

รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       ผลลัพธ 

ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาที่ 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
     3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อำนาจหนาที ่แผนงาน โครงการและอื่นๆ  

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดงายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สำคัญและเขาถึงงาย 
3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    พ้ืนท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบรหิารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 
    จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก 
    - แผนพัฒนาทองถิ่น 
    - งบประมาณรายจายประจำป 
    - แผนการดำเนินงาน 
    - แผนอัตรากำลัง 
    - แผนการจัดหาพัสดุ 
    - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
    - สรปุผลการจัดซื้อจัดจาง 
    - ขอมูลรายรับและรายจาย 
    - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
    - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 
    - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำป 
    - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
    - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
เพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     จำนวนขอมูลขาวสารที่ไดรบัการเผยแพร 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ 
                      บริหารสวนตำบลเพหลาและการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให
มีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    ประชาชนภายในเขตองคการบรหิารสวนตำบล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซื้อจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชำระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาและปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   กองคลังองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับการ 
มีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบล 
                      เพหลา” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อำนาจหนาที ่แผนงาน โครงการและอื่นๆ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลที่
สำคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท เฉพาะการเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน  วิทยุ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดงายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากย่ิงข้ึน 
3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 7 ชองทาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 
    จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
    - บอรดหนาสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
    - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลเพหลารานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
    - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
    - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเจาหนาที่ใหบริการประจำและใหประชาชนสืบคนได
เอง 
   - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
   - ประชาสัมพันธขอมูลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
   - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
   - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
     จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัตหินาที่ราชการทุก
ครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง 
ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเร่ืองการรองเรียนรองทุกขเสร็จ
แลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสรมิภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดำเนนิงานของทางราชการ 
4. เปาหมายการดำเนินการ 
    ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีการดำเนินการ 
    ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
9. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เป◌็นธรรมกับทุกฝาย 

10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 
       4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
กำหนด 
           4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในใหผูกำกับดูแล 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลเพหลาจึงไดมีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรขององคการบรหิารสวนตำบลเพหลา 
3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตำบลเพหลา

ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดินตามกำหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
6.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการ

ประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดำเนนิการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
10.3  เกิดประโยชนสูงสดุตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการใหมีการจัดทำแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผู
กำกับดูแล 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลเพหลาในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่ งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยรับตรวจจะ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจรติในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความเสี่ยง
ที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความ
เสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงได
กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหสวนราชการที่รบัผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดำเนินการเพ่ือควบคมุลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรบัตรวจ 

3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับ
ดูแลภายในเวลาที่กำหนด 

3.3 เพ่ือเปนการเสรมิสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
   สำนักงานองคการบรหิารสวนตำบลเพหลา 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 

6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลานำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการตอที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลเพหลารายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในองคการบริหารสวนตำบลเพหลาประชุม
พิจารณาและประเมนิผลการควบคมุและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ
หรือไม หรือจะต◌อ้งดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 สวนราชการที่รบัผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู

กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ชองทางท่ีสามารถดำเนินการได 
 4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน  
การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมี
กระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
3.4 ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ

ทำงานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
     ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเพหลาภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปและจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนด เพ่ือ
นำเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     กองคลังองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบรกิาร 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสด ุการตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะ
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูที่
ไดรับแตงตั้งใหทำหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความ
เขาใจในอำนาจหนาที่ตามขอบังคับ อ.อ.ป.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และเขาใจเงื่อนไขขอกำหนดที่ระบุไวในสัญญาเปนอยางดี 
เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาที่ความรับผิดชอบตามอำนาจหนาที่ที่
ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทำหนาที่แลว อาจทำใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้อาจจะ
ตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองไดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา
เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพื่อความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูที่
ไดรับแตงตั้งใหทำหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายได
อยางถูกตอง 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูปฏิบัตงิานและผูไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทำหนาที่ตรวจงานจางอยาง
ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
4. เปาหมาย 
    คณะกรรมการตรวจการจาง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมตัิ 
6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 
6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
    ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
    ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    งานพัสดุ องคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ผลลัพธ 
      คณะกรรมการตรวจการจางทำหนาที่ตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่
เก่ียวของ 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
     4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ 
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกำหนดไว 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาที่การดำเนินการอยางเครงครดั ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ 
รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณหรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอ หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการ
ตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และทำใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท◌้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจำเปนที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตองมี
ความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สำคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้น เพื่อให
ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา เพิ่ มพูนความรู  ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรบัทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา จึงไดจัดทำโครงการอบรมให
ความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการ
ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลามีความรู ความเขาใจในแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
    ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลเพหลา จำนวน 4 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
จำนวน 17 คน รวม 21 คน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
    สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลเพหลาเขารับการอบรม 
6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ปงบประมาณ 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
      40,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
    สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเพหลา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 

10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน        
 10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา มีความรูความเขาใจมิใหดำเนิน
กิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเพหลา มีความรูความเขาใจแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรฐั ตามมาตรา 103 
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ป 2565 หมายเหตุ

งบประมาณ

(บาท)

1. การสรางสังคมที่ไม 1.1 การสรางจิตสํานึกและ 1.1.1.(1) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 350,000

ทนตอการทุจริต ค ว า ม ตระหนักแกบุคลากร ศักยภาพใหกับผูบริหารสมาชิกสภา อบต.

ทั้งขาราชการการเมืองฝาย พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล ผูดูแลเด็ก

บริหารขาราชการการเมือง  พนักงานจาง 

ฝายสภาทองถ่ิน และฝาย 1.1.2 (1) มาตรการ "สงเสริม การปฏิบัติงานตาม 0 ไมใชงบประมาณ

ขององคกรปกครอง ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล

สวนทองถ่ิน เพหลา"

1.2 การสรางจิตสํานึกและความ  1.2.1 (1) ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ 20,000

ตระหนักแกประชาชนทุกภาค โลกรอนในเขตพ้ืนที่ตําบลเพหลา

สวนในทองถ่ิน 1.2.1(2) โครงการรณรงคและประชาสัมพันธการคดัแยก 20,000

ขยะมูลฝอย

1.2.1(3) โครงการ Big cleaning day 20,000

1.2.1(4) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 20,000

เทศกาลปใหม

1.2.1(5) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 20,000

เทศกาลสงกรานต

4

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

สวนที่ 2 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลเพหลา

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ



ป 2565 หมายเหตุ

งบประมาณ

(บาท)

1.2.1(6) โครงการสงเสริมกิจกรรมคนพิการตาํบลเพหลา 20,000

1.2.1(7) โครงการสรางรอยยิ้มใหแกผูสูงอายุ 100,000

1.2.1(8) โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ 20,000

1.2.1(9) โครงการแขงขันกีฬาตานภยัยาเสพติด 250,000

1.2.1(10) โครงการสงนักกีฬาฟุตบอลของ อบต.เขารวม 100,000

คัดเลือกและแขงขันกีฬา "อบจ.กระบี่คพั"

1.2.1(11) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 100,000

1.3 การสรางจิตสํานึกและความ 1.3.1(1) โครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000

ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 1.3.1(2) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 20,000

รวม 1 มาตรการ  - กิจกรรม 14 โครงการ 1,160,000

2. การ 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมือง 2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ 0 ไมใชงบประมาณ

บริหาร ในการตอตานการทุจริตของ ทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ราชการเพ่ือ ผูบริหาร

ปองกันการ 2.2 มาตรการสรางความโปรงใส 2.2.1 (1) มาตรการการสรางความโปรงใสในการ 0 ไมใชงบประมาณ

ทุจริต ในการปฏิบัติราชการ บริหารงานบุคคล

2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของ 0 ไมใชงบประมาณ

นายกองคการบริหารสวนตําบลเพหลา ปลัด อบต. 

และหัวหนาสวนราชการ
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2.2.1 (3) กิจกรรม"สราง ความโปรงใสในการ     0 ไมใชงบประมาณ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน"

2.2.2 (1) กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจายเงนิตาม 0 ไมใชงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวน 0 ไมใชงบประมาณ

การจัดหาพัสด”ุ

2.2.2 (3) กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใช  0 ไมใชงบประมาณ

จายเงินงบประมาณ”

2.2.2 (4) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ 0 ไมใชงบประมาณ

จัดซื้อ-จัดจาง

2.2.3 (1) โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของ 30,000

ผูรับบริการ

2.2.3(2)กิจกรรมการใชบัตรควิในการติดตอราชการ 0 ไมใชงบประมาณ

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ 2.3.1(1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0 ไมใชงบประมาณ

และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป 2.3.1(2) โครงการลดขั้นตอนและระยเวลาการปฏิบัติ 0 ไมใชงบประมาณ

ตามหลักการบริหารกิจการ ราชการ

บานเมืองที่ดี 2.3.2(1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต  0 ไมใชงบประมาณ

สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

2.3.2(2) มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการ 0 ไมใชงบประมาณ

บริหารสวนตําบล
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได 2.5.1(1)มาตรการ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 0 ไมใชงบประมาณ

ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ 2.5.1(2) กิจกรรม การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ 0 ไมใชงบประมาณ

พบการทุจริต ราชการขององคการบริหารสวนตําบลเพหลา

2.5.2(1) กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวย 0 ไมใชงบประมาณ

ตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุมแลการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบล

2.5.2(2) มาตรการ ใหความรวมมือกับหนวยงาน 0 ไมใชงบประมาณ

ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ

2.5.3(1) มาตรการ แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับ 0 ไมใชงบประมาณ

เรื่องรองเรียน

2.5.3(2) มาตรการ ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง 0 ไมใชงบประมาณ

รองเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน 

กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลเพหลาวาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่โดยมิชอบ

รวม 8 มาตรการ 9 กิจกรรม 3 โครงการ 30,000
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3. การสงเสริม 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล 3.1.1 (1) มาตรการ"เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ 0 ไมใชงบประมาณ

บทบาทและ ขาวสารในชองทางที่เปนการ และหลากหลาย"

การมีสวนรวม อํานวยความสะดวกแกประชาชน 3.1.1(2) กิจกรรม"การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน 0 ไมใชงบประมาณ

ของภาค ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ

ประชาชน ราชการตามอํานาจหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบลเพหลาและการรับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินได รองเรียนเก่ียวกับการเงินและการรับรองเรียน

ทุกขั้นตอน เก่ียวกับการเงินการคลัง"

3.1.1(3)มาตรการ"จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึง 0 ไมใชงบประมาณ

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเพหลา"

3.2 การรับฟงความคิดเห็น 3.2.1 (1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จ 0 ไมใชงบประมาณ

การรับและตอบสนองเรื่อง จริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ

รองเรียน/รองทุกขของประชาชน

รวม    2 มาตรการ   2  กิจกรรม  - โครงการ 0
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4. การเสริมสรางและ 4.1 มีการจัดวางระบบและ 4.1.1(1) โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 0 ไมใชงบประมาณ

ปรับปรุงกลไกในการ รายงานการควบคุมภายในตาม 4.1.1(2) มาตรการตดิตามประเมินผลระบบควบคุม 0 ไมใชงบประมาณ

ตรวจสอบการปฏิบัติ ที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ภายในองคการบริหารสวนตําบลเพหลา

ราชการขององคกร กําหนด

ปกครองสวนทองถ่ิน

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชน 4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินให 0 ไมใชงบประมาณ

มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ ประชาชนไดรับทราบ

การบริหารราชการตามชองทางที่ 4.2.2 (2) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 0 ไมใชงบประมาณ

สามารถดําเนินการได

4.3 การสงเสริมบทบาทการ 4.3.1 (1) โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ  40,000 ไมใชงบประมาณ

ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน กฎหมาย ทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน

รวม   1  มาตรการ  1  กิจกรรม  3 โครงการ 40,000
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