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คํานํา 
 

  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ไดประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 
– 2564) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนแผนที่ไดผานเกณฑมาตรฐาน สอดคลองตามคูมือการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหบรรลุวัตถุประสงค  พรอมท้ัง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 
2559  ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  โดยใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ โดยการกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูป
ประเทศดานตางๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแหงชาตไิดมีคําสั่งที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว 19  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560  เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในภาครัฐ ใหสามารถนําไปใชจนเกิดเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ  และเพื่อสรางองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรังใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อปองกัน
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบในการบริหารราชการ  
 

  สํานักงาน ป.ป.ช.ไดมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 2 มกราคม 
2563 มีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อน
แผนงานที่แสดงถึงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน ปองกันพฤติกรรมท่ีเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชนสรางกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนให
สอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบของยุทธศาสตรชาติฯ  ดังนั้น จึงใหดําเนินการขยายกรอบเวลา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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สารบัญ 
 

สวนที่ 1 บทนํา  
 1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 
 2. หลักการและเหตุผล 2 
 3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน ๓ 
 4. เปาหมาย 4 
 5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

 

๔ 

สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 

 

 มิติที่ 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ๕ 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ๖ 
 มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ๘ 

 มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
          ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

10 

สวนที่ 3 รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ  
 ลําดับที ่ ๑ โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ๑๑ 

 

 ลําดับที ่ ๒ มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจรติ ๑๓ 
 

 ลําดับที ่ ๓ มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 
 

๑๔ 

 ลําดับที ่ ๔ กิจกรรมใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๑๕ 

 ลําดับที ่ ๕ โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน ผูนําชุมชนและ
ประชาคมขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๑๗ 

 ลําดับที ่ ๖ โครงการรักษน้ํา รักปา รกัษาแผนดิน 
 

๑๘ 

 ลําดับที่  7 โครงการฝกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

20 

 ลําดับที ่ ๘ มาตรการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
“โตไปไมโกง” 
 

๒๑ 

 ลําดับที ่ ๙ กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๒๒ 

 ลําดับที ่ ๑๐ กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 

๒๔ 

 ลําดับที ่ ๑๑ มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 
 

๒๕ 

 ลําดับที่  12 มาตรการจัดทําคูมือประชาชน 
 

26 

 ลําดับที ่ 13 กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชน 
 

27 

 ลําดับที ่ 14 มาตรการออกคาํสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ 

29 
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 ลําดับที ่ 15 มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

30 

 ลําดับที ่ 16 มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครฐัและองคกร
อิสระ 
 

31 

 ลําดับที ่ 17 มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 

32 

 ลําดับที ่ 18 มาตรการดาํเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน กรณมีีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังวา
ทุจรติ และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 

33 

 ลําดับที ่ 19 มาตรการปรบัปรงุศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
ทุงปรังใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

35 

 ลําดับที ่ 20 กิจกรรมอบรมใหความรู ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

36 

 ลําดับที ่ 21 กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง การพัสดุและ
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรงั 
 

37 

 ลําดับที ่ 22 มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง 

38 

 ลําดับที ่ 23 กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขรองเรียนองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

39 

 ลําดับที ่ 24 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียนรองทุกข
รับทราบ 
 

40 

 ลําดับที ่ 25 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

41 

 ลําดับที ่ 26 โครงการประชุมประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล 
 

42 

 ลําดับที ่ 27 มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

43 

 ลําดับที ่ 28 มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับ
การจาง 
 

44 

 ลําดับที ่ 29 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

45 

 ลําดับที ่ 30 กิจกรรมการเผยแพรรายละเอียดโครงการในการใชจายงบประมาณ 
 

47 

 ลําดับที ่ 31 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
 

48 

 ลําดับที ่ 32 กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 
 

49 

 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง                51
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สวนท่ี 1   
บทนํา 

 

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่
มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม 
 

  การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวา ปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
 

  ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงนิการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๒) สภาพหรอืปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจ และขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕) สภาพหรอืปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  ๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
  ๗) สภาพหรอืลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 

  สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปเปน
ประเดน็ ไดดังนี้ 
  ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต แตพบวายังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ี โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจรติ 
  ๒) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเร่ืองของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหลานี ้
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อจัดจาง เปนเร่ืองของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการใหสินบนแก
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เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 
  ๕) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิมรายไดพิเศษใหกับตนเองและครอบครวั 
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปนพิเศษ ถือวาเปนเคร่ืองวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวตอ
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม 
  ๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริต เปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเร้ือรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตนๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและการรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เคร่ืองมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซยีนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทป 2559 ลงลง 
3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปน
ประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 
  แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก าร จัด ตั้ งอ งค ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลด
นอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูล โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวก
พอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบายยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวา
การทุจริตคอรรัปชั่นเปนเร่ืองปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือ
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กลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณา
การความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา
ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เร่ิม
จากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคม
มิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติดานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่
เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจรติประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทจุรติ  
  ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
  ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรกุ 
  ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
  ยุทธศาสตรที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 

  1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบรหิาร บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
  3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) 
  4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

4. เปาหมาย 
 

  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
  5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 

  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนาํมาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
  3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มคีวามเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
  5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ 
ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๓ ป (พ.ศ. 256๒ – 2564) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

 

สวนท่ี 2   
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต (พ.ศ. 256๒ – 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 . การสร าง
สังคมที่ ไมทน
ตอการทุจริต 

1.1) การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝาย
ประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

- - - -  

 1.1.1 (2) มาตรการเสริมสรางองคความรู
ดานการตอตานการทุจริต 
 

- - - -  

 1.1.2 มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง 
 

- - - -  

   1 .1 .3  กิ จ ก ร ร ม ให ค ว า ม รู เ รื่ อ ง
ผลประโยชนทับซอนกับบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

- - - -  

 1.2) การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถ่ิน 

 1.2.1 โครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรทองถ่ิน ผูนําชุมชนและประชาคม
ขององคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง 
 
 

300,000 300,000 300,000 -  
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แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1 .2 .2  โครงการรักษน้ํ า  รักป า รักษา
แผนดิน 
 

20,000 20,000 20,000 20,000  

   1.2.3 โครงการฝ กอบ รมอาชี พ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  

80,000 80,000 80,000 80,000  

 1.3) การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 1.3.1 มาตรการสรางภูมิคุมกันทางสังคม
ใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก “โตไปไมโกง”  
 

- - - -  

 รวม จํานวน       ๘       โครงการ 400,000 400,000 400,000 100,000  
        

2. การบริหาร
ราช ก าร เพ่ื อ
ป อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.2) มาตรการสรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 กิจกรรมสรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงนิเดือน 
 

- - - -  

  2.2.2 (1) กิจกรรมสรางความโปรงใสใน
การใชจายเงินงบประมาณ 
 

- - - -  

   2 .2 .2  (2 ) มาตรการเผยแพรข อมู ล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 
 

- - - -  

  2.2.3 มาตรการจัดทําคูมือประชาชน 
 

- - - -  

 2.3) มาตรการการใชดุลยพินิจและ
ใช อํ าน าจห น า ท่ี ให เป น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 2 .3 .1  กิจกรรมการลด ข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการประชาชน 
 
 
 

- - - -  

- 6 - 



 

แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2.3.2 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหัวหนา
สวนราชการ 
 

- - - -  

 2.5) มาตรการจัดการในกรณี ได
ทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

 2.5.1 มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- - - -  

  2 .5 .2  มาตรการให ความร วมมื อกับ
หนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกร
อิสระ 
 

- - - -  

   2.5.3 (1) มาตรการแตงต้ังผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

- - - -  

   2.5.3 (2) มาตรการดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลทุ งปรังวาทุจริต และ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
 

- - - -  

 รวม จํานวน      10       โครงการ 0 0 0 0  
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แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริม
บ ท บ าทแล ะ
การมีสวนรวม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3.1) จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตาม อํ าน าจห น าที่ ขอ งองค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

 3.1.1 (1) มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

- - - -  

 3.1.1 (2) กิจกรรมอบรมใหความรูตาม 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 
 

- - - -  

   3.1.2 กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร
ด าน การเงิน  การคลั ง  ก ารพั ส ดุ และ
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทุง
ปรัง 
 

- - - -  

  3 .1 .3  ม าต รก าร จัด ให มี ช อ งท างที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรงั 
 

   -  

 3.2) การรับฟงความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน 

 3.2.2 กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับ
เรื่องราวรองทุกขรองเรียนองคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง 
 

- - - -  

   3.2.3 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจรงิใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

- - - -  
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แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3) การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 3.3.1 (1) มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรงั 

 

- - - -  

   3.3.1 (2)โครงการประชุมประชาคม
หมูบาน และประชาคมตําบล 
 

20,000 20,000 20,000 20,000  

   3.3.2 (1) มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการ
ติ ดต ามและประ เมิ นผลแ ผ น พ ัฒ น า
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

 

- - - -  

   3 .3 .2  (2 ) มาตรการแต งตั้ ง ตั วแทน
ประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง 
 

- - - -  

 รวม จํานวน       10      โครงการ 20,000 20,00 20,000 20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ  
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ 
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า ร
ตรวจสอบ 
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร าช การขอ ง
อ ง ค ก ร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4 .1 ) มี ก า ร จั ด วา งระบ บ แล ะ
รายงานการควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
 

4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

- - - -  

4 .2 ) ก า ร ส นั บ ส นุ น ให ภ า ค
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางที่สามารถดาํเนินการได 
 

 4.2.2 กิจกรรมการเผยแพรรายละเอียด
โครงการในการใชจายงบประมาณ 
 

 4.2.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

 

- - - -  

4 .3 ) การส ง เสริม บท บาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

 4 .3 .๒  กิจกรรมส งเสริมสมาชิกสภา
ทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 

- - - -  

 รวม จํานวน      ๔     โครงการ - - - -  

 รวมทั้งสิ้น          ๓2      โครงการ 420,000 420,000 420,000 120,000  

 
 

- ๑๐ - 



 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

 

สวนท่ี 3   
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

ลําดับที่ ๑  :  1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญ
ในการบริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการ
เสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกร
อยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจรติคอรรัปชั่น
ที่เปนปญหาเร้ือรังท่ีมีสวนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย
ดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไป
ไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปรับใชกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทย
รวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น 
ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวาง
กรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆของ
ภาครฐั จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว แต
อยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy)  หลักความโปรงใส (Transparency)  หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได (Accountability)  หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และหลักการมีสวนรวม 
(Participation)  ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเคร่ืองมือ
กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย 
วัตถุประสงค แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานขององคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป 
  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรังจึงจัดทําโครงการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค  
  3.1) เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

  3.2) เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจรติประพฤติมิชอบ (Anti Coruption) 
  3.3) เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
  3.4) เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชในการทํางาน
ใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง 
  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการบรรยายใหความรู 
  6.3) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองหลักธรรมาภิบาล และ
จริยธรรม 
  10.2) ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  10.3) ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนําไประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
  10.4) ผูบรหิารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

- ๑๒ - 



 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

ลําดับที่ ๒  :  1.1.1 (2) มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการเสรมิสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 

๒๕๖๐) มุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต”มเีปาหมายหลักเพื่อให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอย
ละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรังจึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่อใหสามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความย่ังยืนในการปฏิบัติ 
 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
  ๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจรติที่นํามาเผยแพรมากกวา 3 เร่ืองข้ึนไป 
 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตาน
การทุจรติ อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของ
กับการปลูกจิตสํานึก 
  ๒. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง 
 

 

- ๑๓ - 



 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจรติที่นํามาเผยแพร 
 
ลําดับที่ ๓  :  1.1.2 มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ      
พนักงาน และลูกจาง 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 
    พนักงาน และลูกจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการและพนักงานหรือลูกจางอื่นของรัฐเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กําหนดใหการบริหารราชการตอง
เปนไปเพ่ือสุขของประชาชน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ 
(๑) กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินมีอํานาจกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการ
รักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
(ก.ถ.) ไดมีมติในการประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยทั่วไปใชยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเปนเคร่ืองกํากับ
ความประพฤติของตน  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติสําหรับขาราชการ พนักงาน และลูกจางใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.๑) เพ่ือสงเสริมใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีความรู 
ความเขาใจดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของขาราชการ เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณ
ของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 
  3.๒) เพ่ือสงเสริมใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีกระบวน
ทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
  3.๓) เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหกับขาราชการ 
พนักงาน และลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
พัฒนาคณุภาพชีวิตและการทํางานใหมีคุณลักษณะเปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.๒) จัดโครงการโดยการบรรยายใหความรู 
  6.3) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.๑) ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ เห็นความสําคัญและเสริมสรางภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม 
  10.๒) ผูเขารวมโครงการมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเนนการ
พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม หรือการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีคานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม  ยึดหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 
ลําดับที่ ๔  :  1.1.3 กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอนกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

2. หลักการและเหตุผล  
  การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง
การใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน
สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา
อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับ
เงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใดๆ หรือแลกเปล่ียนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของ
เจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน  ซึ่งพบวาผูกระทําความผิดนี้ยังเปนผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา 
หรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเร่ืองการทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา  ทั้งนี้ ผลประโยชนทับซอน  หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม  (Conflic of  interest : COI)  เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ   
  องคการบริหารสวนตําบลทุ งปรัง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใช
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

อํานาจในตําแหนงหนาที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทํากิจกรรม
ใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพ่ือเสริมสรางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังใหมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม
และคานิยมในการปฏิบัติงานที่มุงเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชน โดยยึดหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
  3.2) เพื่อเพิ่มความรู ประสบการณ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการ
องคการบริหารสวนตําบลใหเหมาะสม ทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 
  3.3) เพ่ือแกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
  3.4) เพื่อเปนการเสริมสรางและพัฒนาจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมแกบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบล สรางภูมิคุมกันดานจิตใจเพื่อใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค มีจิตสํานึกในการกระทํา
ความดี รูจักการให  การเสียสละ และมุงปฏิบัติงานเพื่อใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  3.5) เพ่ือใหความรูตามคูมือผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง และ
ปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนใหแกผูบริหารและพนักงานเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง 
 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการบรรยายใหความรู 
  6.3) ประเมินผลโครงการ โดยใชวิธีสังเกตจากพฤติกรรมของผูเขารวมอบรมหลังจากเขารวม
โครงการ และจากแบบสอบถาม 
  ๖.4) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมีกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุงเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการในการใหบริการประชาชน โดยยึดหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
  10.2) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมีความรู ประสบการณ และแนวความคิด
ในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลใหเหมาะสม ทันเหตุการณในสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ของชุมชน 
  10.3) มีการแกไขปญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลกึใหมีผลในระยะยาวและตอเนื่อง 
  10.4) บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับใชใน
การดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  10.5) บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมีความรูความเขาใจคูมือผลประโยชนทับซอน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และปองกันปญหาผลประโยชนทับซอน 
 
ลําดับท่ี ๕  :  1.2.1 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน ผูนําชุมชนและประชาคมขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน ผูนําชุมชนและประชาคมขององคการบริหาร
   สวนตําบลทุงปรัง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูนําชุมชน และประชาคม คือ การสรางคุณคาและประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน ดวยการพัฒนาระบบการบริหารงาน โดยเนนการพัฒนาบุคลากร ผูนําชุมชน และ
ประชาคมใหมีความรู ความสามารถเพื่อรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหครบทุกดาน ดวยการสนับสนุนและสงเสริม
บุคลากร ผูนําชุมชน และประชาคมผานกระบวนการเสริมสรางความรู มีทักษะดานตางๆ เพื่อใหทํางานประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด สงผลใหบุคลากร ผูนําชุมชนและประชาคมขององคกรใหเปน คนเกง คนดี 
และมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล สามารถทํางานแบบเชิงบูรณาการ ชุมชน และภาคีได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังไดใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการให
ประชาคมหรือผูนําชุมชนเปนคณะกรรมการตรวจการจาง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมกับบุคลากร
ทองถ่ินทุกโครงการที่เปนโครงการ และทุกประเภทงานในการจัดซื้อจัดจาง โดยเฉพาะวิธีสอบราคา ประกวด
ราคา เพื่อรวมเปนคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ ตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 ขอ 10 ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี ผูมีหนาที่
รับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหาตองดําเนินการโดยเปดเผย สามารถตรวจสอบได และเปดโอกาสใหมี
การแขงขันกันอยางเปนธรรม 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพ่ือสงเสริมใหผูแทนชุมชน ประชาคม และบุคลากรทองถ่ินมีความรูในการเปน
คณะกรรมการจัดหาตามระเบียบพัสดุ 
  3.2) เพื่อสงเสริมใหผูแทนชุมชน ประชาคม และบุคลากรทองถ่ินมีความรูในการตรวจสอบวัสดุ
กอสราง การทดสอบ และการตรวจการจางที่ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง 
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  3.3) เพ่ือสรางการมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับผูแทนชุมชน ประชาคม 
ประชาชน ในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูรับจาง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง  และประชาชนในพ้ืนที่ตําบลทุงปรัง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนนิการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการฝกอบรม ท้ังดําเนินการเองและหนวยงานภายนอก 
  6.3) ศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่ 
  6.4) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  300,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) ผูเขารวมการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจในระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติและ
วิธีการ การตรวจสอบวัสดุ การควบคุมงาน การตรวจสอบการทํางานของผูรบัจาง และการทดสอบวัสดุ รวมถึง
การตรวจสอบวัสดุกอสรางตามหลักวิชาชางท่ีดี 
  10.2) เกิดการมีสวนรวมระหวางประชาชนและองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 
ลําดับที่ ๖  :  1.2.2 โครงการรักษน้ํา รกัปา รักษาแผนดิน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการรักษน้ํา รักปา รักษาแผนดิน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ในทุกวันที่ 12 
สิงหาคม  ดังนั้น เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติฯและแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ 
ดวยทรงงานดานการเกษตร การชลประทาน การบําบัดทุกขบํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎรโดยเฉพาะในเรื่อง
ทรัพยากรน้ํา ดวยทรงมีพระราชดํารัสเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2539 “... หลักการสําคัญวา ตองมีน้ํา น้ําบริโภค 
และน้ําใช น้ําเพ่ือการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยูที่นั้น ถามีน้ํา คนอยูได ถาไมมีนํ้า คนอยูไมได ไมมีไฟฟาคนอยูได 
แตถามีไฟฟา ไมมีน้ํา คนอยูไมได ...” ซึ่งสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ไดสนองงานพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ ในการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรน้ําโดยทรงตั้งพระราชปณิธานวา “พระเจาอยูหัวเปนน้ํา ฉันจะเปนปา 
ปาที่ถวายความจงรักภักดีตอน้ํา พระเจาอยูหัวสรางอางเก็บน้ํา ฉันจะสรางปา” องคการบรหิารสวนตําบลทุงปรงั
จึงไดจัดทําโครงการฯเพื่อปลูกตนในในสถานที่ตางๆ  
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3. วัตถุประสงคของโครงการ 
  3.1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
  3.2) เพ่ือตอบสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ ในการอนุรกัษทรัพยากรปา
ไมและแหลงตนนํ้าลําธารของประเทศใหคงอยูอยางยั่งยืน และนอมนําหลักการทรงงานดานการอนุรักษปามา
ปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิผลท่ีเปนรูปธรรม โดยการปลูกตนไมและดูแลพ้ืนท่ีปา 
  3.3) เพ่ือใหแหลงน้ําและพื้นที่ปาฟนคืนสูสภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ และสามารถแกไข
ปญหาความแหงแลงและอุทกภัยในพื้นที่ไดอยางย่ังยืน 
  3.4) เพ่ือสรางจิตสํานึกและสงเสรมิการมีสวนรวมของภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ภาคประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ํา รวมกันฟนฟูและเพิ่มพ้ืนท่ี
สีเขียว 
  3.5) เพื ่อเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานทั้งสองที่ทรงมีเมตตาตอ
พสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน 
 

4. เปาหมาย 
  4.1) ขาราชการ พนักงาน ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
  4.2) ประชาชนและนักเรียนในพ้ืนที่ 
 

5. วิธีดําเนินการ 
  5.1) เสนอโครงการ 
  5.2) ดําเนินการตามโครงการ 
  5.3) สรุปและรายงานผล 
 

6. งบประมาณ 
  20,000 บาท  
 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  
 

8. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  9.1) เพิ่มพื้นที่ปาขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
  9.2) เจาหนาที่ พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมีจิตสาํนึกในการปลูกปา 
  9.3) ทําใหผู เขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  9.4) ทําใหเพิ่มพ้ืนที่ปาไมและสิ่งแวดลอมที่ดี และชวยลดภาวะโลกรอน 
  9.5) ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ลําดับที่ ๗  :  1.2.3 โครงการฝกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ในสภาวการณปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว  การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง มีการใชจายในชีวิตประจําวันท่ีเพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งสภาพบานเมืองในปจจุบันที่ประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ราคาสินคาปรับตัวสูงข้ึน ประชาชนโดยทั่วไปจึงตอง
แบกภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน  ดังนั้น การประกอบอาชีพในปจจุบันจึงไมไดมุงเนนเพียงรายไดหลักเพียงอยางเดียว 
การสนับสนุนใหประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มพูนรายได  ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใชหลักการ
และปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงราษฎรใน
เขตพ้ืนที่ตําบลทุงปรัง ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพหลัก   
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง จึงไดจัดทําโครงการโครงการฝกอบรมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชนและผูที่สนใจ  ซึ่งเปนไปตามนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มุง
พัฒนาดานคุณภาพชีวิต สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม และ
ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือพัฒนารายไดของประชาชนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ สรางความชํานาญและประสบการณดานการประกอบอาชีพ เปนการเพ่ิมรายได ลดรายจายแกตนเอง 
ครอบครวั ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพื่ออบรมและสงเสริมเกษตรกรในการประกอบอาชีพ  
  3.2) เพื่อนําอาชีพการปลูกพริกไทยมาชวยเพิ่มรายไดในครัวเรือน 
  3.3) เพื่อสงเสริมการปลูกพริกไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานและเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง และประชาชนในพื้นที่ 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการบรรยายใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  6.3) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  80,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) ผูเขารับการฝกอบรมไดความรูและทักษะเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
  10.2) ผูเขารับการฝกอบรมใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีการทํางานเปนกลุมและเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
  10.3) ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูท่ีสนใจภายในชุมชน
ได    
 
ลําดับที่ ๘  :  1.3.1 มาตรการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก “โตไปไมโกง” 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก “โตไปไมโกง” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหา

ที่สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางย่ังยืนนั้นคนในสังคม
ตองมีคานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนา
ตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบรกิารสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9)  
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 
ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐ
ตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรยีนรูตลอดชีวิตทุกรปูแบบ นั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัด
โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก “โตไปไมโกง ข้ึน เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและ
คานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานท่ีสําคัญที่ทําใหเด็กและเยาวชนเตบิโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการ
ปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มี
ความซื่อสัตยสจุรติ การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย 
สุจรติ 
  3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

  3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน 
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เชิงปริมาณ 
  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง    
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณที่ไดรับ
มาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  นําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรบัใชในการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แหง 

7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  

8. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง   

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม 
 
ลําดับที่ ๙  :  2.2.1 กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังไดใหความสําคัญในเร่ืองการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องการบริหารงานบุคคลใหเกิดความโปรงใส เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจ 
และเปนแรงจูงใจใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความมุงมั่นในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนใน
พื้นท่ี 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรม และ
สามารถตรวจสอบได 
  3.2) เพ่ือสรางคานิยมและสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความตั้งใจ สุจริต 
โปรงใส   

4. เปาหมาย 
  พนกังานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง   

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล  
  6.2) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
  6.3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล
ทุงปรัง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไว โดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน
ตําบลองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
  6.5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานสวนตําบลทุงปรัง โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง 
หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล 
  6.6) ประกาศผลการพิจารณาอยางเปดเผยและใหโอกาสผูรบัการประเมินไดโตแยง แสดงความ
คิดเห็น และตรวจสอบได 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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ลําดับที่ ๑๐  :  2.2.2 (1) กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสรางความโปรงใสในการใชจายเงนิงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหรับผิดชอบในการดําเนินการ รวมทั้งกําหนดใหมีการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหเหมาะสมกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง ทั่วถึง และรวดเร็ว และประการสําคัญอีกประการหนึ่ง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินมีสวน
รวมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
  การสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณโดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการ
จัดซื้อจัดจาง และแผนการใชจายเงิน ซ่ึงเปนการดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนการเปดเผย
ขอมูลการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนสามารถตรวจสอบได และปองกันปญหาการ
ทุจริต คอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย และเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ เพื่อใหสอดคลอง
กับการติดตามประเมินผล และการรายงานผลตามที่กําหนด 
  3.2) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จในการบริหารจัดการ
งบประมาณมากขึ้น และมีความโปรงใส  ตรวจสอบได  
  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจาง และแผนการใชจายเงินขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจาง และแผนการใชจายเงินตามระเบียบ 
กฎหมายที่กําหนด 
  6.๒) จัดทํารายงานผล ประกาศผลการดําเนินการตามแผนใหหนวยงานที่เก่ียวของและ
ประชาชนทราบ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผดิชอบโครงการ 
  ทุกสํานัก/กอง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใชแผนการ
ดําเนินงานเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
  10.2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแผนงานโครงการตรงตามความตองการและตอบสนอง
ปญหาของทองถ่ิน 
  10.3) ประชาชนทราบลวงหนาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการกิจกรรมหรือมี
โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บาง เพ่ือใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปดวยความถูกตองโปรงใส 
 
ลําดับที่ ๑๑  :  2.2.2 (2) มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบรกิารสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเร่ือง
การจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตอง
เปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว การสรางความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได 
  ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือใหการ
บริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดทําโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด
จาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังทุก
โครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบและสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จางตามโครงการและกิจกรรมตางขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
  3.2) เพื่อสงเสริมความโปรงใสในการบริหารงานภาครัฐ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ไดแก ทางเว็บไซต บอรด
ประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ระบบเสียงตามสายของหมูบาน 
 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1) รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ ประกาศการจัดซื้อจัดจาง , 
, ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจาง , ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน , 
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ประกาศ วัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน , ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อจัดจาง , 
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน  
  6.2) นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบล ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ เสียงตามสายของหมูบาน หนังสือราชการ เปนตน 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  
  10.2) การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน  
  10.3) ลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
 
ลําดับที่ 12  :  2.2.3 มาตรการจัดทําคูมือประชาชน 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําคูมือประชาชน   
 

2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ตามมาตรา 7  ไดกําหนดให “ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต  ผูอนุญาตจะตอง 
จัดทําคูมือสําหรับประชาชน  ซึ่งอยางนอยจะตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืน
คําขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาต จะตอง
ยื่นมาพรอมกับคําขอ”  โดยมีเปาหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครฐั  สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาท่ี  เปดเผยขั้นตอนระยะเวลาใหประชาชนทราบ  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง จึงไดจัดทํา “คูมือ
สําหรบัประชาชน” ขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของ และประชาชนทั่วไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน  โดยใหขอมูลท่ี 
ชัดเจนเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ 
สถานที่ใหบริการ  
  3.2) เพื่อลดตนทุนในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
  3.3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ  
  3.4) เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1) ศึกษารวบรวมขอมูล  
  6.2) จัดทํารางคูมือ/ตรวจสอบความถูกตอง  
  6.3) จัดทําคูมอือํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถ่ิน  
  6.4) ประชาสัมพันธคูมืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการราชการสวนทองถ่ิน
ใหบุคลากรในสังกัดและประชาชนในพ้ืนที่รับทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
  ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบ  
  ฝายนโยบายและแผน  สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 ประโยชนตอผูรับบริการ  
  10.1.1) ทราบแนวปฏิบัติในการรับบรกิารอยางชัดเจน 
  10.1.2) ไดรบับรกิารที่มีมาตรฐาน และมีความโปรงใส  
  10.1.3) ไดรบัความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ  
  10.1.4) มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)  
 ประโยชนตอผูใหบรกิาร  
  10.2.1) ใหบริการดวยความโปรงใส ลดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงใน
การทุจริตคอรัปชั่น  
  10.2.2) สามารถติดตามและประเมินผลการใหบริการ ตามหลักเกณฑที่วางไว เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการใหบริการ พัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง 
 
ลําดับที่ ๑3  :  2.3.1 กิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบรกิารประชาชน  

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชน   
 

2. หลักการและเหตุผล  
  มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปตามกรอบ รวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจึงไดกําหนดกิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายแกประชาชนมากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพื่อการบริการประชาชนที่มาติดตอราชการไดรับความสะดวกมากขึ้น 
  3.2) เพื่อใชทรัพยากรของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนและเปนภาระ
ของหนวยงานและประชาชนผูมาขอรับบริการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพื้นที่ตําบลทุงปรัง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการประชาชน 
  6.2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับรูปแบบการใหบริการประชาชนใหมีความกระชับ 
  6.3) ประกาศและประชาสัมพันธเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนในพ้ืนที่ 
  6.3) จัดทําปาย แผนผังข้ันตอนการใหบริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกติดไวในที่
เปดเผย โดยดําเนินการปรับปรุงแผนผังกําหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานใหเปนปจจุบัน การแสดงปายขั้นตอน
และระยะเวลาใหบริการแกประชาชนอยางเปดเผยชัดเจน จัดทําเอกสารเผยแพร จัดทํากลองรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน เตรียมแบบฟอรมตางๆพรอมตัวอยางการกรอก มอบหมายใหมีเจาหนาที่ใหบริการในเวลาพัก
เท่ียงและวันหยุดราชการ รวมทั้ง การมอบอํานาจการอนุมัติ อนุญาต การรักษาราชการแทน เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวและรวดเรว็ เปนตน 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) ประชาชนผูรับบรกิารไดรับความพึงพอใจในการรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง 
  10.2) ลดการใชทรัพยากรของหนวยงานได 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

ลําดับที่ ๑4  :  2.3.2 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
  ทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ การ
อํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายและหลากหลาย ทําใหการอนุมัติ อนุญาต 
ซึ่งเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินในบางคร้ังอาจไมคลองตัว การมอบอํานาจหนาที่ในการสั่ง การอนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และอํานาจไม
กระจุกอยูที่ตัวผูบริหารแตเพียงผูเดยีว 
  เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง เพื่อใหเกิดความคลองตัว และเปนการกระจายอํานาจใน
การสั่งการและตัดสินใจไปยังปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเรว็ 
  3.2) เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบรกิารจากองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
  3.3) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ 
 

4. เปาหมาย 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง และหัวหนาสวน
ราชการองคการบริหารสวนตําบลทุงปรงั 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1) ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  6.2) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  6.4) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการแทน 
  10.2) ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
  10.3) ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการ
ทุจริต 
 
ลําดับที่ ๑5  :  มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนด
ดัชนีในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม เปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล 
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร และลักษณะของหนวยงานที่เอ้ือใหเกิดการทุจรติ 
  ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกร การสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริต
ภายในองคกร 
  มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการถือเปนเครื่องมือที่ใชในการควบคุมและการปฏิญาณ
รวมกันในการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจรติตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพื่อใหมีเครื่องมือและขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง สุจริต โปรงใส 
  3.2) เพ่ือสรางความตระหนักใหคนในองคกรเก่ียวกับการปฏิบัติงานราชการเปนไปดวยความ
โปรงใส 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการะหวางสวนราชการกับผูบริหาร
ทองถ่ิน 
  6.๒) รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

  6.3) แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสํานัก/กอง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
ลําดับที ่๑6  :  2.5.2 มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทได ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกร ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาที่ท่ีกําหนดไวในกฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะเกี่ยวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม 
หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและ
สุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคญั ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจึงได
จัดทํามาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ ขึ้น เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาที่ตรวจสอบองคกร ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
 

๓. วัตถุประสงค  
  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจาก
หนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง   

๖. วิธีดําเนินการ  
  ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  
  - การรับการตรวจจากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะทํางาน LPA จังหวัด  
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA  
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๗. ระยะเวลาดําเนนิการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖5  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
  ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
ลําดับที ่๑7  :  2.5.3 (1) มาตรการแตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังผูรบัผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขา
มามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรยีน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถย่ืน
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองรองเรียนประจํา
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรงั รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง
ขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรยีนตางๆ  
  ๓.๒ เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เปนไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวของอยางถูกตอง 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รบัผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียน 
  ๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
  ๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 
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  ๖.๔ เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรังใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความ
ตองการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖5 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังตามคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
 
ลําดับที่ ๑8  :  2.5.3 (2) มาตรการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังวาทุจริต และปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ     
 

๑. ช่ือโครงการ :  มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
 เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
 โดยมิชอบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบขึ้น ท้ังนี้ เพื่อให
ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการ
ตอบสนองตอขอรองเรียนในเร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาค
ประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาที่กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ี
ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
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๓. วตัถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
  ๓.๒ เพื่อใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยาง
รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 
 

๔. เปาหมาย 
  “เจาหนาที่” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง 
 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเร่ืองรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
  ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเทจ็จริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ 
  ๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความ
มั่นใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน 
  ๖.๔ แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 7 
วัน  
 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖5 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
  รอยละของเรื่องรองเรยีนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

ลําดับที่ ๑9  :  3.1.1 (1) มาตรการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงศนูยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังใหมีประสิทธิภาพ 
  มากยิ่งข้ึน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนไดตรวจดูได 
และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการข้ึน ซึ่งถือวาเปนการตรวจสอบหนวยงานของรัฐโดยประชาชนอีกชองทางหนึ่ง 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนไดตรวจดู คนควา และศึกษา 
ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  3.2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนตําบลทุงปรงั 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) ปรับปรงุคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานใหเปนปจจุบัน 
  6.๒) จัดแบบฟอรม คํารองสําหรับขอตรวจดูขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจางไดปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของขาราชการฯ 
  10.2) มีเคร่ืองมือจากภายนอก และประชาชนที่กํากับความประพฤติของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมอืง ขาราชการ ลูกจางใหเกิดความโปรงใส มีมาตรฐาน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

ลําดับที่ 20  :  กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในการสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับการปฏิบัติ ตลอดจนหลักการคุมครองสิทธิอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน การสงเสริมและพัฒนาดานความรู ความเขาใจ สาระสําคัญและแนวปฏิบัติราชการ 
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการจึงเปนเคร่ืองมือที่ชวยสรางความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันการปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการในการ
ปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ราชการตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ 
   3.2) เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตามหลักกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการไดอยางถูกตอง 
  ๓.3) เพ่ือสรางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทุงปรงั 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการบรรยายใหความรู 
  6.3) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑0.1) ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ 
  10.2) ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการได
อยางถูกตอง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

ลําดับที่ ๒1  :  3.1.2 กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพยสินขององคการ 
  บริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากใน
การบริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกัน
มิใหเกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนตําบลทุงปรงั 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  ตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัด
จาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเร่ืองรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ขององคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง ทําใหลดการทุจรติและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

ลําดับที่ ๒2  :  3.1.3 มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง   
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัด
องคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจึงไดตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหการ
เผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน 
เว็บไซตของหนวยงานหรอืสื่อสังคม (Social Media)  หมายเลขโทรศัพท การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ  ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังไดงายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรบับริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  
  3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 6 ชองทาง  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ  
  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
 - บอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  
 - บอรดประชาสัมพันธของหมูบาน  
 - ประกาศเสียงตามสาย / หอกระจายขาวประจําหมูบาน 
 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  
 - วิทยุทองถ่ิน / วิทยุชุมชน 
 - เว็บไซต / เฟสบุค  
 

7. ระยะเวลาดําเนนิการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
  ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
  จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

ลําดับที่ ๒3  :  3.2.2 กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนองคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรัง 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขรองเรยีนองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบรกิารเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพื่อไวสําหรับรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตางๆ 
 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรอืนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
  ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง 
  ๓.๓ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับ
ประชาชนในพื้นที่ 
 

๔. เปาหมาย 
  ใหบรกิารรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ท่ีไดรับความเดือดรอนราํคาญหรือผู
มีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
  ๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  ๕.๒ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
  ๕.๓ นําเร่ืองเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพื่อแกไขปญหาตามความ
จําเปนและเรงดวน 
  ๕.๔ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
 

๖. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ใหบริการในวันและเวลาราชการ วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
โดยชองทางรองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
  ๖.๑ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
  ๖.๒ ทางโทรศัพท/โทรสาร หมายเลข ๐ ๗๕๗๗ ๑๕๑๑ 
  ๖.๓ ทางเว็บไซต www.thungprang.go.th 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

  ๖.๔ ทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  หมูที่ ๑๐  ตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐ 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  ๙.๑ มีสถิติจํานวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชน
ไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  

 ๙.๒ สามารถดาํเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรยีน/รองทุกข 
  ๙.๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
ลําดับที่ ๒4  :  3.2.3 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรบัทราบ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่
ราชการทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการรองเรียนรอง
ทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 
 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  ๓.๓ เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

๔. เปาหมายการดําเนินการ 
  ผูรองเรียน/รองทุกขทุกราย 
 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
  ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –  ๒๕๖5 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
  ๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
ลําดับที่ ๒5  :  3.3.1 (1) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงปรงั  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ซึ่งรวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ผูแทนประชาคม และพนักงานสวนทองถ่ินรวมเปนกรรมการ มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนด
ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังขึ้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ   

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด 
  3.2) เพื่อใหแผนพัฒนาทองถ่ินครอบคลุมปญหา ความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพื้นที่ตําบลทุงปรัง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบฯ 
  6.๒) ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนด 
  ๑๐.2) แผนพัฒนาทองถ่ินมีความครอบคลุม และสามารถแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ได 
 
ลําดับที่ ๒6  :  3.3.1 (2) โครงการประชุมประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนกระบวนการท่ีสําคัญที่สุดท่ีตองดําเนินการในการพัฒนา
ทองถ่ิน การไดรับทราบปญหา ความตองการ และการสรางการมีสวนรวมในการดําเนินการรวมกันคิด แสดง
ความคิดเห็น รวมดําเนินการ รวมติดตามประเมินผล และขอเสนอแนะอื่นๆระหวางหนวยงานราชการกับ
ประชาชน จะสงผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  แผนพัฒนาทองถ่ินถือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทองถ่ิน หากมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
โดยอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมตัดสินใจนั้นเปนจุดเริ่มตนของการสรางความเขมแข็ง
ใหกับทองถ่ิน รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนของตน และมีสิทธิ
กําหนดทิศทางการพัฒนารวมกับผูบริหารทองถ่ินได ดังนั้น การดําเนินการดังกลาวจะสามารถสนับสนุนและ
กระตุนใหเกิดกระบวนการทบทวนแผนหมูบานในแตละหมูบาน รวมท้ังการไดรับทราบปญหา ความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่ เพ่ือนําขอมูลมาประกอบในการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 -2564) ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลองกับปญหา ความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง และหลักการสําคัญของการพัฒนาตําบลทุงปรังจําตองเกิดความเชื่อมโยงและสอดคลอง
กันระหวางการพัฒนาหมูบาน และแผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และรวมกันพัฒนาไปพรอมๆ
กันทั้งในระดับหมูบานและตําบล 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจึงจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมูบาน และ
ประชาคมตําบล โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(1) ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพ่ือใหเกิดกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาหมูบาน และแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรัง ภายใตการมสีวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่ 
  3.2) เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางขอมูลเชิงพื้นที่ แผนพัฒนา
หมูบาน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
  3.3) เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพื้นที่ตําบลทุงปรัง 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) จัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน ระดับตําบล 
  6.๒) รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  6.3) ประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวของเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  6.4) เสนอสภาทองถ่ิน 
  6.5) ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  20,000 บาท 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบาน 
และทองถ่ิน 
  10.2) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดมาจากปญหา และความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ 
  10.3) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังไดวางแผนการใชจายงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใน
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ 
 
ลําดับที่ ๒7  :  3.3.2 (1) มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
   ทุงปรัง 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒๘ และขอ 
๒๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรปูแบบของคณะกรรมการ 
ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบฯ องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังข้ึน  
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

3. วัตถุประสงค  
  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
สวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรังใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตรจังหวัด และ
งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย ถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  
 

๔. เปาหมาย   
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง จํานวน ๑๑ 
คน  
 

๕. พ้ืนทีด่ําเนินการ 
   องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผูแทนเขารวมเปนคณะกรรมการ 
  ๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
  ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงปรังเปนองคกรในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพื่อประโยชนของ
ประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวยความถูกตอง โปรงใส 
สุจรติ และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 
ลําดับที่ ๒8  :  3.3.2 (2) มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง   
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรบังานจาง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ในดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสงเสริมใหภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ใหมี
สวนรวมในการดําเนินการ ซึ่งถือเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
ทั้งนี้ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม โปรงใส โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเขารวมในการตรวจรบัการจางดวย 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

3. วัตถุประสงค 
  3.1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน โดยผานกลไกตัวแทนประชาคมหมูบานที่
ผานการคัดเลือกจากหมูบานมาเปนตัวแทนในการทําหนาที่ในการตรวจงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.2) เพื่อสรางความโปรงใสและการตรวจสอบจากภาคประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะ สรางแนวคิดในการเปนเจาของรวมของประชาชนในทรัพยสินของทางราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 16 หมูบาน 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน โดยใหทางหมูบานเปนผูคัดเลือกผูท่ีจะมาทําหนาที่เปน
คณะกรรมการตรวจการจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
  6.๒) อบรมใหความรูแกคณะกรรมการในการตรวจการจางที่ ถูกตอง โปรงใส เปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2565 
 

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจการจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรงั 
  10.2) ภาคประชาชนทราบและตระหนักและรวมเปนเจาของทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง 
 
ลําดับที่ ๒9  :  4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานในหนวยงานไม
วาจะเปนในภาครฐั หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรอืลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัต ถุประสงค  ในอดีตที่ ผ านมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตาม ท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเร่ืองๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจาก
ดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 
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ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็น
เปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางร่ัวไหลทําใหเกิดความเสียหายใน
หนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมาย
งานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัย
อยูเสมอ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีขึ้น 
  ๓.๒ เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 
  ๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 

๔. เปาหมาย 
  เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

๕. วิธดีําเนินการ 
  ๕.๑ แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 
  ๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ขอมูล 
  ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและผูบริหารทราบ 
 

๖. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖5 
 

๗. หนวยงานรับผิดชอบ 
  ทุกสํานัก/กอง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  ๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การใชทรพัยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
  ๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ 
  ๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่วางไว 
  ๕. เปนเคร่ืองมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ที่ เสร็จตาม
กําหนดเวลา 
  ๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  ๑๐.๔ มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 
ลําดับที่ 30  :  4.2.2 กิจกรรมการเผยแพรรายละเอียดโครงการในการใชจายงบประมาณ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเผยแพรรายละเอียดโครงการในการใชจายงบประมาณ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชน
หรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่
โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
  ๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได 
  ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  ๓.๔ ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไข
การทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลทุงปรัง 
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๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังภายในเกาสิบวัน
นับแตวันส้ินป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๒ และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  ๑๐.๓ มีการเสรมิสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 
 
ลําดับที่ 31  :  4.2.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชน
เขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสาร
และแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการ
ปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 
 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
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  ๓.๒ เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทุง
ปรังใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 
 

๔. เปาหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตาํบลทุงปรัง 
 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 
  ๖.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งให
มีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขา
รวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
  ๖.๓ จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกคร้ัง เพื่อให
เจาหนาที่และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจาง
อยางละเอียดและถูกตอง 
 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖5 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๑๐. ผลลัพธ 
  การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน
รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 
ลําดับที่ ๓2  :  4.3.2  กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การสงเสรมิสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน
กลไกสําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปน
อิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมี
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บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
 

๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑ เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  ๓.๒ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
  ๓.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 
 

๔. เปาหมาย 
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลทุงปรัง จํานวน 32 คน 
 

๕. พ้ืนที่ดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๖. วิธีการดําเนินงาน 
  ๖.๑ จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
  ๖.๒ แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การ
จัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  ๖.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 

๗. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖5 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๑๐. ผลลัพธ 
  ๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 
  ๑๐.๒ การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
เร่ือง ขยายกรอบแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2565)  

------------------------------------ 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ไดประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 
– 2564) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนแผนที่ไดผานเกณฑมาตรฐาน สอดคลองตามคูมือการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตใหบรรลุวัตถุประสงค  พรอมท้ัง คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 
2559  ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  โดยใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ โดยการกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูป
ประเทศดานตางๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ 50 ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแหงชาตไิดมีคําสั่งที่ 69/2557  เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว 19  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560  เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคคลในภาครัฐ ใหสามารถนําไปใชจนเกิดเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ  และเพื่อสรางองคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรังใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อปองกัน
ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบในการบริหารราชการ  
 

  สํานักงาน ป.ป.ช.ไดมีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 
2563 มีมติเห็นชอบใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อน
แผนงานที่แสดงถึงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชน ปองกันพฤติกรรมท่ีเปนการ
ขัดกันแหงผลประโยชนสรางกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนให
สอดคลองกับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบของยุทธศาสตรชาติฯ  ดังนั้น จึงใหดําเนินการขยายกรอบเวลา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตที่จะสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 
นายสันติ  พันธวาที 
(นายสันติ  พันธวาที) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
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