
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
“เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์  การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล” 
เป้าประสงค์ 

(1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 

(2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต   
(3) จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(4) วางแผนการส่งเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
(5) บ ารุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด

ความสมดุล 
(6) ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร          

การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยง

ของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เป้าหมายแท้จริงของการกระจายอ านาจนี้เพ่ือให้สามารถด าเนินการตอบสนองการให้บริการต่างๆในพ้ืนที่ โดยไม่
ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ แต่จากแนวทางในการ
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
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ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่         
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานประกอบกับอาศัยแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  การวิเคราะห์เพ่ือการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาให้การปฏิบัติงานของ
องค์กรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ทั้งนี้ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) หมายถึง 
“เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น” ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ให้ความหมายว่า “ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว
เข้ามาเกี่ยวข้อง”  

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ได้น า
เทคนิค SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 

 จุดอ่อน   

- ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณเช่นค่านิยมในการเลี้ยงดู การไม่
ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป็นเพียงพิธีกรรม 

- การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระงานมากขึ้น เกิดความ 
ไมค่ล่องตัว 
  จุดแข็ง  

- มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดวางมาตรการป้องกันมีแนวทางปฏิบัติงานไว้ 
  - มีหลักเกณฑ์ก าหนดให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  - เป็นหน่วยงานในพื้นท่ีใกล้ชิดประชาชน ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารติดตามตรวจสอบได้ 

โอกาส  

- ผู้น าขององค์กรมีทัศนคติ และนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริต ประพฤติ
มิชอบ 

  อุปสรรค  

- พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ แบ่งออกเป็นสี่ส่วน และเป็นพ้ืนที่ห่างไกล 
ท าให้อาจเกิดความไม่ทั่วถึงของข้อมูลข่าวสารที่ทางองค์กรได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

- บางพ้ืนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึง ท าให้ไม่สามารถท าการประชาสัมพันธ์
ติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนี้ได้ 

ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตและป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ดังนี้  

1. การสร้างจิตส านึก 
2. การสร้างสังคมให้สะอาดด้วยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้มีความตระหนักถึง

ประโยชน์สาธารณะ 
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หลักการและเหตุผล 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง       
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ        
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT)พบว่า         
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 
อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง 

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึ งความพยายามในการปราบปราม     
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน       
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ        
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ      
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้       
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด        
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ ไขปัญหาการทุจริต  ประพฤติ มิ ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่ วนต าบล 
ด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.  2562 – 2564)  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส 
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์   และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ซึ่ งเป็น เรื่องที่สอดคล้องกับ              
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ

กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ให้มีการ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาราชการ ยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริต 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  

4. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 50 

 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของข้าราชการ 

3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร บุคลากรฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด่านแม่แฉลบรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
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4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ      
ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้านการป้องกันการทุจริต 
อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ป ี

(พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

1. องค์ประกอบการจัดท าแผน 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านป้องกันการทุจริตส านักงาน 
ป.ป.ช. ได้ก าหนดองค์ประกอบ ไว้   4  มิติ  ดังนี้ 

  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ  

   1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
    1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
    1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
    1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
    1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต 
    1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
    1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ภารกิจตามมิติ  

   2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
   2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
    2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
ทัง้ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
    2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการให้มีกิจการ ดังนี้ 

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์  ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต

    2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีท่ีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
ภารกิจตามมิติ  

   3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน โดย 
    3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
    3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 
    3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน โดย 

 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ 
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินการกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
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 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 

 3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/       
ร้องทุกข ์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดย 

 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ 

 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ภารกิจตามมิติ  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานผลการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินก าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
 4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ

ดูแล 
 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท า

แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
   4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมการตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี 
    4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
    4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
    4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
   4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
    4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
   4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย 
    4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 

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

มิต ิ
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
    (บาท) 

งบประมาณ 
    (บาท) 

งบประมาณ 
    (บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านกึและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบ 

- - -  

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบลและพนกังานจ้างเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สุขของประชาชน 

- - -  

 

 3. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชนท์ับ
ซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - -  

 4. มาตรการจัดท าคู่มือการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2,000 2,000 2,000  

 5. กิจกรรมการจัดประชุมพนกังาน/ลูกจ้าง
ประจ าเดือน 

- - -  

 6. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

- - -  

  

 1.2 การสร้างจิตส านกึ
และความตระหนกัแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี/ค่าธรรมเนียม 

3,000 3,000 3,000  

 

 

 1.3 การสร้างจิตส านกึและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 40,000 40,000 40,000  

 2. กิจกรรมปลูกจิตส านึกใหแ้ก่เด็กใน
ความซ่ือสัตย์สุจริตตามหลกัสูตร โตไปไม่
โกง 

- - -  

 3. กิจกรรมการเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

- - -  

 รวม 10  โครงการ 45,000 45,000 45,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 

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

มิต ิ
ภารกจิ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปอ้งกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - -  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 

- - -  

 2. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 

- - -  

 3. กิจกรรมควบคุมการเบิกจา่ยเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

- - -  

 4. กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสด ุ

- - -  

 5. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

- - -  

 6. เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ   
จัดจ้าง 

- - -  

 7. โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

25,000 25,000 25,000  

 8. โครงการส่งเสริมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

30,000 30,000 30,000  

 2.3 มาตรการการใช้      
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - - -  

 2. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนญุาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- - -  

 3. มาตรการการมอบอ านาจของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - -  

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์ 
 
 

1. กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคล ที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเสียสละ ตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่ 

- - -  
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มิต ิ
ภารกจิ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 
หมายเหตุ งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบ  
การทุจริต 

1. มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

- - -  

 2. มาตรการให้ความร่วมมือกับหนว่ยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

- - -  

 3. มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกบั 
เร่ืองร้องเรียน 

- - -  

 4. มาตรการการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- - -  

 

 รวม 17 โครงการ 55,000 55,000 55,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 

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

 

มิต ิ
ภารกจิ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมการตรวจสอบ  
การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 

- - -  

2. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 

- - -  

 3. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

- - -  

 4. มาตรการจัดให้มีชอ่งทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร 

- - -  

 5. กิจกรรมการประกาศเผยแพร่แผน
จัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- - -  

 6. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือ 
จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 

- - -  

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับ        
เร่ืองราวร้องทุกข์ 

- - -  

 2. กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

- - -  

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อรบั
ฟังความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนา
และการให้บรกิารเชิงรุก 

20,000 20,000 20,000  

2. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง 

 

- - -  
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มิต ิ
ภารกจิ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

  3. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

- - -  

4. มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

- - -  

 5. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- - -  

 6. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

- - -  

 7. กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนการพัฒนาทอ้งถิ่น 

- - -  

 รวม 15 โครงการ 20,000 20,000 20,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 

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

มิต ิ
ภารกจิ 

ตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

งบประมาณ 

    (บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานผลการควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด  

1. โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 

- - -  

2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- - -  

3. มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

- - -  

4.2 การสนับสนุนภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมการ
ตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

- - -  

2. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดแูลการจัดหาพัสดุ 

- - -  

 3. กิจกรรมการประกาศรายงานผลการ
ด าเนินการโครงการจัดซ้ือจัดจา้ง 

- - -  

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่และบทบาทของสมาชกิสภา
ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000  

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community)  
และบูรณาการทกุภาคสว่น  
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

- - -  

 2. กิจกรรมการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

- - -  

 3. มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

- - -  

 รวม 10 โครงการ 20,000 20,000 20,000  

รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ 140,000 140,000 140,000  
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ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

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

 มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการกระจายอ านาจการบริหารไปสู่
ท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาความเจริญสู่ชุมชนระดับต าบล  
          การที่จะบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจะต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่นโยบายรัฐบาลตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และแผนพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นที่ศรัทธา
และยอมรับจากประชาชน และเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการต่างๆ ให้แก่บุคลากรตามระเบียบ  กฎหมายที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการโดยยึดมั่น 
ธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน  มีจิตส านึกพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและแผ่นดินสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้ระเบียบ กฎหมาย นโยบายรัฐบาลที่ท้องถิ่นต้องท าตามอ านาจหน้าที่ร่วมกันทุกส่วนราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

3.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย 
นโยบายรัฐบาล  

3.3 เพ่ือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
3.4 เพ่ือพัฒนาระบบราชการโดยยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จ านวน 
40 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เขียนโครงการ 
6.2 ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องและวิทยากรเพ่ือก าหนดตารางโครงการ ฯ  
6.3 น าเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
6.4 จัดเตรียมสถานที่ด าเนินโครงการ ฯ  
6.5 ด าเนินโครงการ ฯ  
6.6 ประเมินผลโครงการ  ฯ  ( แบบสอบถาม ) 
6.7  รายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 -ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ            
ได้เรียนรู้ระเบียบ กฎหมาย นโยบายรัฐบาลที่ท้องถิ่นต้องท าตามอ านาจหน้าที่ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ คณะ
ผู้บริหาร และสภาท้องถิ่น 

10.2 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ
สามารถน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย นโยบายรัฐบาล ได้ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 
          10.3 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ
สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส  
          10.4 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ
สามารถพัฒนาระบบราชการโดยยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุข
ของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากหลักการบริหารจัดการที่ดี เน้นหลักการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นที่ต้องให้
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ได้พัฒนาในด้านความคิด  วิเคราะห์  หาเหตุ         
และผล และรู้จักใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล      
ด่านแม่แฉลบ  จึงจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชนเพ่ือให้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจซึ่งส่งผลต่อการใช้
ความคิดวิเคราะห์ในการท างานให้ดีตามไปด้วยการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบด้านการเสริมสร้างวินัยการสร้าง
จิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาทมีจิตส านึกในการกระท าความดี  รู้จักการให้ และการ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล    และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแมแ่ฉลบ 

3.๒ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล    และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบ  ได้ข้อคิดในการท างานและการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาด้านความคิด  วิเคราะห์  หาเหตุและผล และ
รู้จักใช้หลักธรรมะเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3.๓ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล    และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และความสงบเรียบร้อยของสังคม 

3.๔ แก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง 
3.๕ สร้างเครือข่ายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล    และพนักงานจ้างองค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้การเสียสละ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
จ านวน 40 คน  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.๑  วางแผนประสานงานการด าเนินงาน 
6.๒  จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ  

 6.๓  ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมสถานที่ด าเนินโครงการ 
 6.๔  การประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
 6.๕  ด าเนินการจัดกิจกรรม 

6.๖ ติดตามผลการด าเนินโครงการ  
 6.๗  รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล    และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล        
ด่านแม่แฉลบ  มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติและการด าเนินชีวิต 

๑๐.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล    และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล     
ด่านแม่แฉลบ  ได้ข้อคิดในการท างานและการด าเนินชีวิต  เพ่ือพัฒนาด้านความคิด  วิเคราะห์  หาเหตุและผล 
และใช้หลักธรรมะเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

๑๐.๓ มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิง
สร้างสรรค์และความสงบเรียบร้อยของสังคม 

๑๐.๔ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล    และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล     
ด่านแม่แฉลบมีความซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพ 

๑๐.๕ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล    และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล       
ด่านแม่แฉลบมีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้การเสียสละ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลที่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้า
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมี
การประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วน 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ 
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
แม่แฉลบ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง 
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  จ านวน 20 คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบมีความเข้าใจเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.3 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 

************************************ 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อ มาตรการ การจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุ งและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ  
ทุกระดับ 

 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติ
ตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 ประกาศใช้และแจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
และใหบุ้คลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 10.2 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 5 

1. ชื่อ กิจกรรม การจัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนประจ าเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์  
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น างบประมาณที่ได้มาพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
ประเทศชาติจะพัฒนาและมีความเจริญยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ได้มีความตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย มีการถ่ายทอดความรู้ การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาของชุมชน ปฏิบัติตน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ก าหนดกิจกรรมการจัดประชุมพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ
เป็นประจ าทุกเดือนขึ้น เพ่ือให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ท าให้งานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ผลประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมเสนอแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือให้ทุกส่วนงานปฏิบัติงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือร่วมกันสนองนโยบายการปฏิบัติราชการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ตลอดจน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคล
ใกล้ชิด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 บุคลากรทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้แก ่ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง ร่วม
ประชุมพนักงาน เพ่ือรับนโยบาย เสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 4.2 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ สามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนางาน
บริการของส านักงานปลัด และกองต่างๆ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการก าหนดวัน เวลา ประชุมประจ าเดือน 
 6.2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ผลประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 10.2 ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมเสนอแนวทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 10.3 ทุกส่วนงานปฏิบัติงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
 10.4 บุคลากรได้ร่วมกันสนองนโยบายการปฏิบัติราชการ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ท าให้งานมีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือบุคคลใกล้ชิด  
 

************************************ 
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ล าดับที่ 6 

1. ชื่อ มาตรการ การจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการ
กระท าผิดทางวินัย 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550   
มาตรา 279  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่าย
การเมือง และข้าราชการฝ่ายประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วน  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึก
ที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ควรน า
แนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบได้จัดท ามาตรการ 
“การจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า”ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ  
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ  
ต่อสังคมตามล าดับ  
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 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่ างทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ  
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ
เปิดเผย เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส  
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า 
 

************************************ 
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มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ภาษี คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรเพ่ือน ามาใช้บริหารและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
ทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การประชาสงเคราะห์ การป้องกันประเทศ และรักษาความ
สงบภายในประเทศ สร้างสาธารณูปโภค รวมไปถึงเงินเดือนของราชการทหาร ต ารวจ ผู้ท าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชน เงินภาษีซึ่งการเรียกเก็บจากราษฎรเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญในการบริหารประเทศและ  
เพ่ือให้รัฐบาลสามารถด าเนินการตามหน้าที่ที่มีต่อประชาชนในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน และรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากจะก าหนดสิทธิต่างๆ  
ที่ประชาชนพึงมีไว้แล้ว ยังได้ก าหนดหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายที่ใช้
เป็นข้อก าหนดในการเรียกเก็บภาษี คือ ประมวลกฎหมายรัษฎากรการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลนั้น  
มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล โดยมอบหมายงานให้กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตเป็น  
ผู้ควบคุมดูแลในการจัดเก็บภาษี แต่ก็ยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ท าหน้าที่เก็บภาษีและค่ าธรรมเนียมเป็นรายได้เข้ารัฐ 
อยู่บ้าง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมต ารวจ ฯลฯ รวมไปถึงภาษีที่จัดเก็บจากท้องถิ่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ เป็นต้น 

ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ โดยงานจัดเก็บ 
และพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง  จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  ประจ าปี  2562 - 
2564  ขึ้น  เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับความสะดวกรวดเร็วในการช าระภาษี  ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดี
และเต็มใจช าระภาษี  เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑  เพ่ือออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ได้แก่ภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ๓.๒  เพ่ือส ารวจพื้นที่จริงและได้ข้อมูลจริง เพ่ือน ามาคิดประเมินภาษี 
 ๓.๓  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษีและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการช าระภาษีเพ่ือ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 ๓.4  เพ่ือแนะน าขั้นตอนในการช าระภาษีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่างๆ  ให้ประชาชน 
ได้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษี 
 ๓.5  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นในการช าระภาษี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษีตามประมวลกฎหมาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีที่เก่ียวก้อง 
 6.4 จัดท าก าหนดการ และ ด าเนินการตามที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ 
 10.2 สามารถจัดเก็บรายได้ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  และเป็นไปตามเป้าหมายของประมาณการ
รายรับด้านการจัดเก็บภาษี   
 10.3 ได้ข้อมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 10.4 ประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษี  และ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน 
กับประชาชน 
 

************************************ 
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 มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ โครงการ วันเด็กแห่งชาติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2496 ถึง 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50 (7) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ, (8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น และ (9) หน้าที่อ่ืนตามอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส, 
(11) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น นั้น 

 สืบเนื่อง รัฐบาลได้ก าหนดให้วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติเป็น
วันที่ภาครัฐต้องให้ความส าคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยต้องช่วยกันกระตุ้นและส่งเสริมให้
เด็กทั้งในและนอกระบบการศึกษาภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้พัฒนาศักยภาพทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักท านุบ ารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น อีกทั้งเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้วัฒนธรรม
และความเป็นอยู่ของสังคม และให้มีจิตสาธารณะมีความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ” ดังกล่าว จึง
ร่วมกับ ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ภาคเอกชน 
และทุกส่วนราชการในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วน ก าหนดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชน รู้จักท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของสังคมและ
ให้มีจิตสาธารณะ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 6.3 เชิญประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการเพ่ือวางแผนด าเนินโครงการฯ 
 6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ ตามแผนงานก าหนด 
 6.5 ด าเนินงานตามแผนงาน เช่น 
  1) การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการฯ โดยรถยนต์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบและ
ใกล้เคียง 
  2) กิจกรรมมีดังนี้ 
   1. การสาธิตการละเล่นแบบไทย 
   2. การละเล่นทั่วไปเช่น เหยียบลูกโป่ง, เก้าอ้ีดนตรี, เตะบอลเข้าประตู เป็นต้น 
   3. ช่วงแสดงความสามารถพิเศษของเด็ก 
   4. การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 6.6 ก าหนดของขวัญของรางวัลส าหรับเด็กท่ีเข้าร่วมกิจรรม  
 6.7 เชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
และประชาชน เข้าร่วมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 6.8 ประกาศเสียงตามสาย และติดประกาศ เชิญชวนประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน 
 6.9 เตรียมสถานที่จัดงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อจัดโครงการฯ 
 6.10 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ พร้อมรายงานผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผดิชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 เด็กและเยาวชน ได้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 10.2 เด็กและเยาวชน รู้จักท านุบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิน่ 
 10.3 เด็กและเยาวชน เรียนรู้วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของสังคม และมีจิตส านึกในการเป็นจิต
สาธารณะ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ กิจกรรม ปลูกจิตส านึกให้แก่เด็กในความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศการพัฒนาประเทศย่อมต้องอาศัยเด็ก
และเยาวชนในวันนี้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าการให้การศึกษาที่ดี การสร้างจิตส านึก และกระตุ้นให้แก่เด็ก
และเยาวชนมีความรักและห่วงใยในประเทศชาติ  การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิด 
ที่สร้างสรรค์จึงมีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของสังคมในอนาคตดังนั้นจึงต้องให้ เด็กเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจเพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี
ที่สามารถท าให้ตนเองมีความสุขส่งผลให้สังคมเป็นสุข เป็นสังคมแห่งความดีงามโดยมีครูและโรงเรียนท าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดีให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์การจัดท าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ส าหรับสาระส าคัญ
ในหลักสูตรโตไปไม่โกงนั้น มุ่งเน้นให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ 1.ความซื่อสัตย์สุจริต   
2.การมีจิตสาธารณะ 3.รักความเป็นธรรม 4.ความรับผิดชอบ 5.ชีวิตพอเพียง  ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสังคมน่าอยู่ สังคมท่ีที่เป็นสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือร่วม
สร้างสังคมที่น่าอยู่ สังคมที่เป็นสุขในวันข้างหน้า จึงได้จัดท ากิจกรรมปลูกจิตส านึกให้แก่เด็กในความซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็ก เพ่ือให้เด็ก 
ไดเ้ติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

3.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่เด็กในความซื่อสัตย์สุจริต 
3.๒ เพ่ือให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศต่อไป 
3.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มแีนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก  ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีที่เก่ียวก้อง และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
 6.4 จัดท าก าหนดการ และ ด าเนินการตามที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
10.2 เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศต่อไป 
10 .๓ เด็กและเยาวชนได้ เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น 

 
************************************ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ กิจกรรม การเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในต าแหน่งหน้าที่หรือการใช้อ านาจ 
ในต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบนการน าเสนอหรือการให้ค ามั่นว่าจะให้
การขอหรือการเรียกร้องทั้งที่เป็นทรัพย์สินเงินสิ่งของสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรมจริยธรรม
และกฎหมายกฎระเบี ยบนโยบายต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐหรือบุ คคล อ่ืน ใดที่ ด า เนิ นธุ รกิ จกับบริษั ทฯ  
หรือบริษัทในกลุ่มไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่ อองค์กรตนเองหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกประเทศล้วนประสบ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวหน้าการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
ย่อมส่งผลให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยลง  การสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากประชาชน จากสังคมจากหน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไข
จัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการ
ทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นจิตส านึกให้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การร่วมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้แก่เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน จึงได้จัดท า
กิจกรรมการเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขึ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เด็ก และเยาวชน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าแผนงาน/กิจกรรมเสนอผู้บริหาร 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมกิจกรรม 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีที่เก่ียวก้อง และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 

6.4 ด าเนินกิจกรรม 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 เด็ก และเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า          
2 ครั้ง/ 

10.2 เด็ก และเยาวชน ได้แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
 

************************************ 
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 มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น และเป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้  
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานใน
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ท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน   

4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ผู้บริหารประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 

************************************ 
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 มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ มาตรการ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้     
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ด่านแม่แฉลบ 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ด่านแม่แฉลบ  ให้มปีระสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน  
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ไม่มีข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ด่านแม่แฉลบ 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อ กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกเทศมนตรี ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยแต่ งตั้งปลัดเป็นประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพื่อกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รวบรวมและ
เสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
เสนอมา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

************************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อ กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งถือเป็นเรื่อง
ส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ  
และหนังสือทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ  
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 4 
1. ชื่อ กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 หัวหน้าพัสดุ 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 5 
1. ชื่อ กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

************************************ 
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อ โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –       
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ด่านแม่แฉลบ  ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่แฉลบ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลติ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
************************************ 
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ล าดับที่ 7 
1. ชื่อ โครงการ จ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 
2496 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่า
ภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ สอดคล้องของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ      
ตามรูปแบบที่ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบ จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 
************************************ 
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ล าดับที่ 7 

1. ชื่อ โครงการ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ประเทศไทยยังต้องประสบกับสภาพปัญหาและรองรับกับรูปแบบของการกระท าความผิดทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมไทยที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง
มากและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
วาระแห่งชาติก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ  จะเห็นได้จากสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ช. มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไก
ส าคัญที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง จึงต้องให้ความส าคัญกับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาท างานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ ง 
ร่วมกันปลูกจิตส านึ กให้ เกิดความตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องการทุจริตในตนเองและองค์กร   
ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่อันจะสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

 ทั้งนี้ การสร้างความใสสะอาดในกระบวนการบริหารและสร้างระบบถ่วงดุลอ านาจในทุกระดับ จึงต้อง
กระตุ้นให้ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความจงรักภักดีต่อชาติและส านึกในบุญคุณของแผ่นดินและสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติโดยรวม จึงต้องสร้างคุณภาพของคนในภาครัฐให้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็น
ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องช่วยกันส่งเสริมคนดี และกันคนไม่ดีออกไปภาครัฐ 

 ดังนั้น เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในแนวทางการปลุกจิตส านึกสร้าง
ความตระหนักรู้ การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จึงด าเนิน การ 
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ืออบรมให้ความรู้-ปลูกจิตส านึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างเครือข่าย
ภาครัฐต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผล
ให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือสร้าง
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ในการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 3.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการ
เชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตโดยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 3.4 เพ่ือหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 ผู้บริหารคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จ านวน     20   คน 
 4.2 เจ้าหน้าที่บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ     จ านวน     20  คน 
 4.3 สภาเด็กและเยาวชน                                              จ านวน     20  คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริต 
 6.2 เชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและ
ร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 10.2 ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น 
 10.3 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสื่อสัตย์สุจริต และเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ในภาครัฐ 
 10.4 หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ให้บริการ
ด้วยความเป็นธรรม 
 

************************************ 
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 มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ   

  บ้านเมืองที่ด ี

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนโดยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตรา
ค่าบริการ อย่างชัดเจน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

 



56 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิ บัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติ ได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด  
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน 
ทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

************************************ 
 

 

 

 

 



57 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหารฯ ปลัดองค์การบริหารส่วน หรือผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ฯ  
ปลัดองค์การบริหารส่วน หรือผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารฯ ปลัดองค์การบริหารส่วน หรือผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ ที่
ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ มาตรการ การมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายก  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 3 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายก/ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่แฉลบ ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

************************************ 
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 มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้   
      เป็นที่ประจักษ์ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม จริยธรรมนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของที่ท าให้สังคมสงบสุข              
การด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น จ าเป็นที่คนในสังคมต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีคุณธรรม
จริยธรรม เพราะหากสังคมขาดสิ่งเหล่านี้ ย่อมท าให้เกิดความไม่สงบสุข ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคมมากมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุ จ ริ ต  มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ย ง า น / บุ ค ค ล บุ ค ค ล ผู้ ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เป็ น ค น ดี  
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม การยกย่องเชิดชูเกียรตินั้นท าให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่ผู้ประพฤติตนท าความดี  
เป็นตัวอย่างแก่สังคมในการปฏิบัติตน  

3. วัตถุประสงค ์

 การยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานจ้าง ข้าราชการ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรและประกาศเผยแพร่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

************************************ 
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 มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล  
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการ
ทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่ง  
ที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัต ิ
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 



63 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต 
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดท ามาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น  
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า              
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 4 
1. ชื่อ มาตรการ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้ม
ที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี 
เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการด าเนินการที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญ ในเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรม
มาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ
ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  จึงได้จัดท ามาตรการการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขึ้น เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ทั้งนี้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและ รัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เป็นแนวทางในการจัดท า 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.2 เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
 3.3 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

3.4 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.5 เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการเพ่ือจัดท าแผน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6.3 ด าเนินการตามแนวนโยบายที่วางไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 เป็นเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของข้าราชการ  
 10.2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 10.3 มีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
 10.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
 

************************************ 
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 มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่   
      ประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของ   
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ กิจกรรม อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างาน  
ที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใส  
ในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้ องถิ่น”  
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ 
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสและเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 6.2 ออกแบบหลักสูตร 
 6.3 ด าเนินกิจกรรม 
 6.4 วัดผลความรู้ 
 6.5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกจิหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ กิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย  
มิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน  
การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด  กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วน ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อ มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

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

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ด่านแม่แฉลบได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
- รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

 



77 

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 5 

1. ชื่อ กิจกรรม การประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานด้านการพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้ยึด
หลักการบริหารราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560  ประกอบกับตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด า เนินการ
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือ
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยค านึงถึงการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือที่จะให้การบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแผนการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 4.1 แผนการจัดหาพัสดุ 
 4.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้บริหาร และประชาชนโดยทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

           องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง และจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 6.3 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานที่เผยแพร่เกี่ยวกับแผนจัดหาพัสดุหรือ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 6 

1. ชื่อ กิจกรรม การเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ใน
การจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหาร งานต่างๆ  
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ ก าหนดไว้ ดังนั้น  
การที่ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก         
ธรรมาภิบาล ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล              
ด่านแม่แฉลบเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่ น 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจึงได้จัดท าโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบให้แก่สาธารณชนทราบ 

3.2 เพ่ือให้ประชานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ด่านแม่แฉลบที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560
หลากหลายช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

           องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
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6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดท าประกาศ เช่น ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศ
การก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน ประกาศวัน 
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประกาศวัน 
เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน เช่น  
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  
 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

************************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ กิจกรรม การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก  
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด่านแม่แฉลบ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ  
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ 
มาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

************************************ 
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 มิติที่ 3 : การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ โครงการ  จัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
                       และการให้บริการเชิงรุก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2496 ถึง แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 16 (15) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ 
ดังนั้น จึงท าให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  

ทั้งนี้ เพราะการปกครองในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนใช้หลักการปกครองประชาธิปไตย โดยให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกคณะบุคคลเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารงานได้โดยตรง การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจึงต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับและสิ่งส าคัญที่สุดคือการท าอย่างไรที่จะให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตและได้รับการบริการจากภาครัฐมากที่สุด และตาม
นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และความต้องการของประชาชนเพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนได้น ามาแก้ไขปรับปรุงต่อไป รวมทั้ง การประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า
แผนพัฒนาและการให้บริการเชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือส ารวจความต้องการและปัญหาของ
ชุมชนและขยายเวลาการบริการและอ านวยความสะดวกไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงร่วมออก
ให้บริการประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งในขั้นตอนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและอนุมัติ และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือให้ครอบคลุมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจึงได้จัดท า “โครงการประชาคม” เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการเชิงรุก” ขึ้นต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือขยายการบริการด้านต่างๆ ไปสู่ประชาชนในพื้นท่ีให้เป็นไปอย่างทั่วถึง 
3.2 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการ ท าให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.4 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบให้

ประชาชนรับทราบ 
3.5 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน 
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3.6 เพ่ือรวบรวมสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ซึ่งจะน ามาแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาให้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 

3.7 เพ่ือประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับเพิ่มเติม/ปรับปรุง) 
3.8 เพ่ือสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จ านวน 
8 หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

6.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการจากผู้บริหาร 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ 
6.4 ลงพื้นที่ (ตามแผนก าหนดการฯ) 
6.5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบได้รับการบริการด้านต่างๆ จากหน่วยงาน
และหน่วยงานต่างๆ อย่างทั่วถึง 
 10.2 ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 10.3 สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการเดินทางมาติดต่อราชการ 
 10.4 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและเสนอความคิดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 10.5 ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ จากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบดียิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี 
 10.6 คณะผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสพบปะรับฟังปัญหาต่างๆ จากประชาชนเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและน ามาแก้ไขให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้อง 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ มาตรการ  แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์กรนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
แม่แฉลบอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลใน
หลายๆ  ส่ วน  เช่ น  ให้ ตั วแทนประชาคมมี ส่ วนร่ วม เป็ นกรรมการตามระเบี ยบฯ  ว่ าด้ วยการพั สดุ  
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่แฉลบ 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ กิจกรรม  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วน เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต่อไป 

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดท ากิจกรรมการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบมีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
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 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 4 

1. ชื่อ มาตรการ  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ   
                       บ้านเมืองที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่แฉลบ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
แม่แฉลบมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 5 

1. ชื่อ มาตรการ  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วน มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ โดยงานนโยบายและแผน ส านัก
ปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่แฉลบก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

 

 



94 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบมีคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นองค์กรใน
การยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนา
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 6 

1. ชื่อ มาตรการ  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยบุคคลตามที่ระเบียบก าหนด  ข้อ 29 ให้คณะกรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ (1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน  
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี และข้อ 30 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบจึง
ได้จัดให้มีมาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตาม       
ผลฯ ตามระเบียบ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านแม่แฉลบสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ประกอบไปด้วยบุคคลและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผน 
 6.2 ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนทุกภาคส่วนตามที่ระเบียบก าหนดโดยผ่านเวทีประชาคม และมติสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ กรณีตัวแทนคณะกรรมการฯ ต้องเป็นบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 6.3 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 6.4 คณะกรรมการฯ ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ 
ที่ก าหนด 
 10.2 ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

************************************ 
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ล าดับที่ 7 

1. ชื่อ กิจกรรม  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยบุคคลตามที่ระเบียบก าหนด  ข้อ 29 ให้คณะกรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ (1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี และข้อ 30 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดกิจกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด างานเป็นไปตามระเบียบ 
ที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ประกอบไปด้วยบุคคลและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผน 
 6.2 ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนทุกภาคส่วนตามที่ระเบียบก าหนดโดยผ่านเวทีประชาคม และมติสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ กรณีตัวแทนคณะกรรมการฯ ต้องเป็นบุคคลซึ่งด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 6.3 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 6.4 คณะกรรมการฯ ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 10.2 ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

************************************ 
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มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานผลการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน  
      แผ่นดินก าหนด 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ โครงการ  จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล              
ด่านแม่แฉลบจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด          
เป็นประจ าทุกป ี

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ด่านแม่แฉลบ 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จ านวน 
8 หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
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 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน  
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ กิจกรรม  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น  
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ 
ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี   
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ 
ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้ งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่ งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่ เหมาะสม  
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ 
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่
แฉลบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ มาตรการ  ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน 
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปี งบประมาณ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม  
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง 
ไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลภายใน
เวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  
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6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบน าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 

************************************ 
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มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมการตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร   
      ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ กิจกรรม  การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน  
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลั งเกิ ดความโปร่งใสไม่ เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการท างานมีกระบวนการที่ โปร่ งใส  
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการ
คลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ มาตรการ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ 
สื่อมวลชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านแม่แฉลบ ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
แสดงถึงโครงการ/มาตรการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ประกอบด้วย 4  มิติดังนี้  1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ  2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต   
3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้วางไว้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดให้มีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การ
จัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 แต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล         
ด่านแม่แฉลบ ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 ภาคประชาชนตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาท ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ กิจกรรม  การประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันโดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ  
โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินมีการวางแผนการด าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อ       
จัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชน         
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประกอบกับมาตรการอ่ืนๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สาธารณชน และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงการปฏิบัติงานด้านการคลัง
เป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ใน
กรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวก
ให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ ง าน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใส 
ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน 
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
ซึ่งอาศัยความตามมาตรา ๑๒ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศรายงานผลการด าเนินการ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 3.3 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข  
การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  



110 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯที่ก าหนด 
 6.2 ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ 

10.2 ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 
10.3 การบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 10.4 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

************************************ 
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มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ กิจกรรม  ให้ความรู้เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่ งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ 
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร  
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล             
ด่านแม่แฉลบและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บั งคับบัญชา 
เพ่ือส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/           
กองงานที่รับผิดชอบ 
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 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 
 6.4 งานการเจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

************************************ 
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มิติที่ 4 : การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ  
      ต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อ กิจกรรม  การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุ กภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด  
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

************************************ 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อ กิจกรรม  การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ชุมชนเป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศ เป็นโครงสร้า งส าคัญที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ  
การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ประเทศจ าเป็นต้องสร้างชุมชนที่เข้มแข็งก่อน ลักษณะชุมชนที่เข้มแข็ง คือชุมชน  
ที่สมาชิกมีศักยภาพ มีการพ่ึงพาตนเองได้ มีการบริหารจัดการการอยู่ร่วมกันอย่างมีระบบ การมีส่วนร่วมของคน 
ในชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนตนเองเป็นสิ่งต้องส าคัญ ชุมชนจะมีความเข้มแข็งได้ต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจ  
ในการด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรม ระดมความคิด การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การให้คน  
ในชุมชนได้ตระหนักถึงการเฝ้าระวังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนตนเป็นสิ่งดี เพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ความเจริญก้าวหน้าของชุมชนตนเอง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ได้ตระหนักและ
เห็นถึงความส าคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ชุมชนที่ไม่ทนต่อการทุจริต จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนรวมในการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมให้มี
การด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ชุมชนของตน 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือสร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดประชุม และมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบและด าเนินการ 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีที่เก่ียวก้อง 
 6.3 จัดท าก าหนดการ และด าเนินการตามที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

 



116 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมของชุมชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 10.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจรติในพ้ืนที่ 
 

************************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อ มาตรการ  การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกประเทศล้วนประสบ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 
ให้ก้าวหน้าการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
ย่อมส่งผลให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยลง  การสร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากประชาชน จากสังคมจากหน่วยงานต่างๆ ในทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น 
ในหน่วยงานภาครัฐซึ่งส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนัก 
และร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง 
ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นจิตส านึกให้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การร่วมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้แก่เด็ก เยาวชน และคน 
ในชุมชน จึงได้จัดท ากิจกรรมการเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขึ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ  

3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
 3.3 เพ่ือให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล               
ด่านแม่แฉลบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบ  เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านแม่แฉลบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ  

6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีที่เก่ียวข้อง เพ่ือบูรณาการท างานร่วมกัน 
 6.4 จัดท าก าหนดการ และ ด าเนินการตามที่ก าหนด  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 10.2 ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  
 10.3 ประชาชน/หน่วยงานต่างๆ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ มีความร่วมมือ 
ร่วมใจในการป้องกันการทจุริต 
 

************************************ 
 

 
 
 
 
 
 
 


