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คํานํา 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ การเมืองการปกครอง 
และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ี หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป พร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆท่ีถูกต้อง รวมท้ัง เข้าใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า  
  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้
การดําเนินงานดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนิติการ สํานักงานปลัด จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ข้ึน เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามคําสั่ง 
คสช.ท่ี 69/2557 ซึ่งเป็นนโยบายระดบัชาติด้วย  
 

 
สํานักงานปลัด  

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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สารบัญ 
 

ส่วนท่ี 1 บทนํา  
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 
 2. หลักการและเหตุผล 2 
 3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน ๓ 
 4. เป้าหมาย 4 
 5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

 

๔ 

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

 

 มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ๕ 
 มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ๖ 
 มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๘ 

 มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๙ 

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ  
 ลําดับท่ี ๑ โครงการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล ๑๑ 

 

 ลําดับท่ี ๒ มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ๑๓ 
 

 ลําดับท่ี ๓ มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 
 

๑๔ 

 ลําดับท่ี ๔ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑๕ 

 ลําดับท่ี ๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรท้องถ่ิน ผู้นําชุมชนและประชาคม 
 

๑๗ 

 ลําดับท่ี ๖ โครงการรักษ์น้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน 
 

๑๘ 

 ลําดับท่ี  7 โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

20 

 ลําดับท่ี ๘ มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
“โตไปไม่โกง” 
 

๒๑ 

 ลําดับท่ี ๙ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

๒๒ 

 ลําดับท่ี ๑๐ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

๒๔ 

 ลําดับท่ี ๑๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๒๕ 

 ลําดับท่ี ๑๒ กิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
 

๒๖ 

 ลําดับท่ี ๑๓ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

 
 

     
 ลําดับท่ี ๑๔ มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

๒๙ 

 ลําดับท่ี ๑๕ มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กร
อิสระ 
 

๓๐ 
 

 ลําดับท่ี ๑๖ มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

๓๑ 

 ลําดับท่ี ๑๗ มาตรการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังว่า
ทุจริต และปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 

๓๒ 

 ลําดับท่ี ๑๘ มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ทุ่งปรังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

๓๓ 

 ลําดับท่ี ๑๙ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๔๐ 
 

๓๔ 

 ลําดับท่ี ๒๐ กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การพัสดุและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๓๕ 

 ลําดับท่ี ๒๑ กิจกรรมการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๓๖ 

 ลําดับท่ี ๒๒ กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
รับทราบ 
 

๓๘ 

 ลําดับท่ี ๒๓ มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๓๙ 

 ลําดับท่ี ๒๔ โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตําบล 
 

๔๐ 

 ลําดับท่ี ๒๕ มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๔๑ 

 ลําดับท่ี ๒๖ มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
การจ้าง 
 

๔๒ 

 ลําดับท่ี ๒๗ กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๔๓ 

 ลําดับท่ี ๒๘ กิจกรรมการเผยแพร่รายละเอียดโครงการในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

๔๕ 

 ลําดับท่ี ๒๙ กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

๔๖ 

 ลําดับท่ี ๓๐ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

๔๗ 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ส่วนที่ 1   
บทนํา 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตท่ีมีอยู่ในปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน 
ได้แก่ การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี ้
  ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
 

  สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
ประเด็น ได้ดังนี ้
  ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ี โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต 
  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ใหค้นในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี ้
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
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เจ้าหน้าท่ีเพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทําให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อ
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีตั้งมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  ๗) มีค่านิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล    

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็น
ปัญหาลําดับต้นๆท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและการรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ท่ี 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทปี 2559 ลงลง 
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลด
น้อยถอยลง สาเหตุท่ีทําให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ท่ีทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูล โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวก
พ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบายยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือ
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กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานท่ีไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ัง
ชาติด้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลัก
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆท่ีเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 

  1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

4. เป้าหมาย 
 

  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน 
 

  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตสํานึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักท้องถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. 256๒ – 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลทุง่ปรัง 

 

ส่วนที่ 2   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. 256๒ – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคม
ที่ ไ ม่ ท น ต่ อ ก า ร
ทุจริต 

1.1) การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

- - -  

 1.1.1 (2) มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
 

- - -  

 1.1.2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้ง 
 

- - -  

   1 . 1 . 3  กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

- - -  

 1.2) การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

 1.2.1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น ผู้นําชุมชนและประชาคม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

300,000 300,000 300,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  1.2.2 โครงการรักษ์น้ํ า  รักป่า รักษา
แผ่นดิน 
 

20,000 20,000 20,000  

   1.2.3 โครงการฝึกอบรมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  

80,000 80,000 80,000  

 1.3) การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 1.3.1 มาตรการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “โตไปไม่โกง”  
 

- - -  

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

2 .  ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ
ป้องกันการทุจริต 

2.2) มาตรการสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ 

 2.2.1 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

- - -  

  2.2.2 (1) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

- - -  

   2.2.2 (2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- - -  

  2.2.3 มาตรการจัดทําคู่มือประชาชน 
 

- - -  

 2.3) มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้ อํ านาจหน้ าที่ ใ ห้ เป็น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 2.3 .1 กิจกรรมการลด ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
 
 

- - -  

- ๖ - 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

   2.3.2 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 

- - -  

 2.5) มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

 2.5.1 มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- - -  

  2.5.2 มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ 
 

- - -  

   2.5.3 (1) มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

- - -  

   2.5.3 (2) มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรังว่าทุจริต และ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

- - -  

 รวม จํานวน      10       โครงการ 0 0 0  

 
 

      

- ๗ - 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  การส่ ง เส ริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1) จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตาม อํ านาจหน้ าที่ ข อ งอง ค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 (1) มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

- - -  

 3.1.1 (2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 
 

- - -  

   3.1.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้ านการเ งิน  การคลั ง  การพัสดุและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง 
 

- - -  

  3 .1 .3  ม าต รกา รจั ด ใ ห้มี ช่ อ งท า งที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

    

 3.2) การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

 3.2.2 กิจกรรมการดําเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

- - -  

   3.2.3 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

- - -  

  
 

     

- ๘ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3) การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3 . 3 . 1  ( 1 )  ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะก ร รมกา ร สนั บ สนุ น ก า ร จั ดทํ า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง 
 

- - -  

   3.3.1 (2)โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน และประชาคมตําบล 
 

20,000 20,000 20,000  

   3 . 3 . 2  ( 1 )  ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง 
 

- - -  

   3.3.2 (2)  มาตรการแต่งตั้ งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
 

- - -  

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

      

- ๙ - 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

4 .1 )  มี ก า รจั ด ว า ง ระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 
 

4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

- - -  

4 . 2 )  ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ภ า ค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได ้
 

 4.2.2 กิจกรรมการเผยแพร่รายละเอียด
โครงการในการใช้จ่ายงบประมาณ 
  

- - -  

  4.2.3 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

- - -  

 4.3)  การส่ ง เส ริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 4.3.๒ กิจกรรมส่ง เส ริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

- - -  

 รวม จํานวน      ๔     โครงการ - - -  

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

 
 

- ๑๐ - 
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ส่วนที่ 3   

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

ลําดับท่ี ๑ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. หลกัการและเหตุผล  
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญ
ในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการ
เสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการท่ีจะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมด
ไปได้ในท่ีสุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบญัญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแล้ว 
แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy)  หลักความโปร่งใส (Transparency)  หลักความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ (Accountability)  หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation)  ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหน่วยงานขององค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีได้ต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรังจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิ
บาล คุณธรรม และจริยธรรม 

- 1๑ - 
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  3.2) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Coruption) 
  3.3) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได ้
  3.4) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง   

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการบรรยายให้ความรู ้
  6.3) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล และ
จริยธรรม 
  10.2) ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  10.3) ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนําไประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได ้
  10.4) ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ๑๒ - 
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ลําดับท่ี ๒ 
 

๑. ช่ือโครงการ : “มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 

๒๕๖๐) มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพ่ือให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)ไปสู่การ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัต ิ
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร่มากกว่า 3 เรื่องข้ึนไป 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้าน
การทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสํานึก 
  ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร ่
 

ลําดับท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน 
  และลูกจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ กําหนดให้การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพ่ือ์สุขของประชาชน และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ 
(๑) กําหนดให้้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินมีอํานาจกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการ
รักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(ก.ถ.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๔๖ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยท่ัวไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.๑) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ เห็นความสําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.๒) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีกระบวน
ทัศน ์วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.๓) เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
  6.๒) จัดโครงการโดยการบรรยายให้ความรู ้
  6.3) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.๑) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ เห็นความสําคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  10.๒) ผู้เข้าร่วมโครงการมีกระบวนทัศน ์วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 

ลําดับท่ี ๔ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง
การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทําให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับ
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น  ซึ่งพบว่าผู้กระทําความผิดนี้ยังเป็นผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนา 
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา  ท้ังนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  (Conflic of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ   
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้
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อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทํากิจกรรม
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
และค่านิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.2) เพ่ือเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้เหมาะสม ทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไปของชุมชน 
  3.3) เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
  3.4) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตสํานึกในการกระทํา
ความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  3.5) เพ่ือให้ความรู้ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง และ
ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง 
 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการบรรยายให้ความรู ้
  6.3) ประเมินผลโครงการ โดยใช้วิธีสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมอบรมหลังจากเข้าร่วม
โครงการ และจากแบบสอบถาม 
  ๖.4) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมใน
การปฏิบัติงานท่ีมุ่งเพ่ิมสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  10.2) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิด
ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลให้เหมาะสม ทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ของชุมชน 
  10.3) มีการแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการเชิงลึกให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง 
  10.4) บุคลากรมีจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ใน
การดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  10.5) บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีความรู้ความเข้าใจคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ลําดับท่ี ๕ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรท้องถ่ิน ผู้นําชุมชนและประชาคมขององค์การบริหาร
  ส่วนตําบลทุ่งปรัง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นําชุมชน และประชาคม คือ การสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน โดยเน้นการพัฒนาบุคลากร ผู้นําชุมชน และ
ประชาคมให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินให้ครบทุกด้าน ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริม
บุคลากร ผู้นําชุมชน และประชาคมผ่านกระบวนการเสริมสร้างความรู้ มีทักษะด้านต่างๆ เพ่ือให้ทํางานประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด ส่งผลให้บุคลากร ผู้นําชุมชนและประชาคมขององค์กรให้เป็น คนเก่ง คนดี 
และมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล สามารถทํางานแบบเชิงบูรณาการ ชุมชน และภาคีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการให้
ประชาคมหรือผู้นําชุมชนเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมกับบุคลากร
ท้องถ่ินทุกโครงการท่ีเป็นโครงการ และทุกประเภทงานในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะวิธีสอบราคา ประกวด
ราคา เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ ตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 ข้อ 10 ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนของการจัดหาต้องดําเนินการโดยเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้แทนชุมชน ประชาคม และบุคลากรท้องถ่ินมีความรู้ ในการเป็น
คณะกรรมการจัดหาตามระเบียบพัสด ุ
  3.2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้แทนชุมชน ประชาคม และบุคลากรท้องถ่ินมีความรู้ในการตรวจสอบวัสดุ
ก่อสร้าง การทดสอบ และการตรวจการจ้างท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
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  3.3) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับผู้แทนชุมชน ประชาคม 
ประชาชน ในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้รับจ้าง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง  และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งปรัง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการฝึกอบรม ท้ังดําเนินการเองและหน่วยงานภายนอก 
  6.3) ศึกษาดูงานท้ังในและนอกสถานท่ี 
  6.4) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  300,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ หรือแนวทางการปฏิบัติและ
วิธีการ การตรวจสอบวัสดุ การควบคุมงาน การตรวจสอบการทํางานของผู้รับจ้าง และการทดสอบวัสดุ รวมถึง
การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างตามหลักวิชาช่างท่ีด ี
  10.2) เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

ลําดับท่ี ๖ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการรักษ์น้ํา รักป่า รักษาแผ่นดิน (โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดําริ) 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในทุกวันท่ี 12 
สิงหาคม  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
ด้วยทรงงานด้านการเกษตร การชลประทาน การบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรโดยเฉพาะในเรื่อง
ทรัพยากรน้ํา ด้วยทรงมีพระราชดํารัสเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2539 “... หลักการสําคัญว่า ต้องมีน้ํา น้ําบริโภค 
และน้ําใช้ น้ําเพ่ือการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ท่ีนั้น ถ้ามีน้ํา คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ํา คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ 
แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ํา คนอยู่ไม่ได้ ...” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้สนองงานพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ ในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําโดยทรงตั้งพระราชปณิธานว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ํา ฉันจะเป็นป่า 
ป่าท่ีถวายความจงรักภักดีต่อน้ํา พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ํา ฉันจะสร้างป่า” องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
จึงได้จัดทําโครงการฯเพ่ือปลูกต้นในในสถานท่ีตา่งๆ   

- ๑๘ - 
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
  3.2) เพ่ือตอบสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้และแหล่งต้นน้ําลําธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน้อมนําหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่ามา
ปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผลท่ีเป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้และดูแลพ้ืนท่ีป่า 
  3.3) เพ่ือให้แหล่งน้ําและพ้ืนท่ีป่าฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไข
ปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยในพ้ืนท่ีได้อย่างยั่งยืน 
  3.4) เพ่ือสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ํา ร่วมกันฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียว 
  3.5) เพื่อเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองที่ทรงมีเมตตาต่อ
พสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
 

4. เป้าหมาย 
  4.1) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  4.2) ประชาชนและนักเรียนในพ้ืนท่ี 
 

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

6. งบประมาณ 
  20,000 บาท  
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  
 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1) เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  9.2) เจ้าหน้าท่ี พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีจิตสํานึกในการปลูกป่า 
  9.3) ทําให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  9.4) ทําให้เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดี และช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  9.5) ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ลําดับท่ี ๗ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันท่ีเพ่ิมข้ึน อีก
ท้ังสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันท่ีประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าปรับตัวสูงข้ึน ประชาชนโดยท่ัวไปจึงต้อง
แบกภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน  ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่าง
เดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยท่ัวไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้  ตลอดจนการพ่ึงพาตนเองโดยใช้
หลักการและปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ราษฎรในเขตพ้ืนท่ีตําบลทุ่งปรัง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลัก   
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง จึงได้จัดทําโครงการโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนและผู้ท่ีสนใจ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมุ่ง
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ สร้างความชํานาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ เป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ืออบรมและส่งเสริมเกษตรกรในการประกอบอาชีพ  
  3.2) เพ่ือนําอาชีพการปลูกพริกไทยมาช่วยเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
  3.3) เพ่ือส่งเสริมการปลูกพริกไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานและเจ้าหนา้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง และประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการบรรยายให้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ
  6.3) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  80,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

 

- ๒๐ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้และทักษะเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
  10.2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการทํางานเป็นกลุ่มและเกิดความ
สามัคคีในชุมชน 
  10.3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ท่ีสนใจภายในชุมชน
ได ้   
 

ลําดับท่ี ๘ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสรา้งภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “โตไปไม่โกง”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาท่ีทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหา

ท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนา
ตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “โตไปไม่โกง ข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีสําคัญท่ีทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต การยึดม่ันในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มี
จิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระทําใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ 

- ๒๑ - 
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  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เชิงปริมาณ 
  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง    
 เชิงคุณภาพ 
  เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับ
มาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  นําหลกัสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๕ แห่ง 

7. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

ลําดับท่ี ๙ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เรื่องการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ 
และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความมุ่งม่ันในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
 

 

- ๒๒ - 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได ้
  3.2) เพ่ือสร้างค่านิยมและสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความตั้งใจ สุจริต 
โปร่งใส   

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล  
  6.2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
  6.3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบลทุ่งปรัง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าท่ีให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  6.5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนตําบลทุ่งปรัง โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล 
  6.6) ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยและให้โอกาสผู้รับการประเมินได้โต้แย้ง แสดง
ความคิดเห็น และตรวจสอบได ้
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ลําดับท่ี ๑๐ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาสาระในการกําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้รับผิดชอบในการดําเนินการ รวมท้ังกําหนดให้มีการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้เหมาะสมกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง ท่ัวถึง และรวดเร็ว และประการสําคัญอีกประการหนึ่ง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
  การสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงนิ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการ
ทุจริต คอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการติดตามประเมินผล และการรายงานผลตามท่ีกําหนด 
  3.2) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จในการบริหารจัดการ
งบประมาณมากข้ึน และมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได ้ 
   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) จัดทําแผนการดําเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงินตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีกําหนด 
  6.๒) จัดทํารายงานผล ประกาศผลการดําเนินการตามแผนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
ประชาชนทราบ 
7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด , กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยใช้แผนการ
ดําเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ิน 
  10.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีแผนงานโครงการตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถ่ิน 
  10.3) ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะดําเนินการกิจกรรมหรือมี
โครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนท่ีบ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
 

ลําดับท่ี ๑๑ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จา่ยเงินและการบริหารงานต่างๆตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว้ การสร้างความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
  ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังทุก
โครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  3.2) เพ่ือส่งเสริมความโปรง่ใสในการบริหารงานภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ระบบเสียงตามสายของหมู่บ้าน 
 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
, ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน , 
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ประกาศ วัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน , ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง , 
ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
  6.2) นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ได้แก่ ทางเว็บไซต ์บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายของหมู่บ้าน หนังสือราชการ เป็นต้น 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
  10.2) การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
  10.3) ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
 

ลําดับท่ี ๑๒ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน   
 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ได้
กําหนดเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การดําเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบ รวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี ้
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้กําหนดกิจกรรมการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือการบริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการได้รับความสะดวกมากข้ึน 
  3.2) เพ่ือใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนท่ีไม่จําเป็นและเป็นภาระ
ของหน่วยงานและประชาชนผู้มาขอรับบริการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งปรัง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
  6.2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับรูปแบบการให้บริการประชาชนให้มีความกระชับ 
  6.3) ประกาศและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับข้ันตอนการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 
  6.3) จัดทําป้าย แผนผังข้ันตอนการให้บริการประชาชนและการอํานวยความสะดวกติดไว้ในท่ี
เปิดเผย โดยดําเนินการปรับปรุงแผนผังกําหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานให้เป็นปัจจุบัน การแสดงป้ายข้ันตอน
และระยะเวลาให้บริการแก่ประชาชนอย่างเปิดเผยชัดเจน จัดทําเอกสารเผยแพร่ จัดทํากล่องรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เตรียมแบบฟอร์มต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอก มอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการในเวลาพัก
เท่ียงและวันหยุดราชการ รวมท้ัง การมอบอํานาจการอนุมัติ อนุญาต การรักษาราชการแทน เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็ว เป็นต้น 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง 
  10.2) ลดการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได ้
 

ลําดับท่ี ๑๓ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัดองค์กรปกครองส่วน
  ท้องถ่ิน และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 
2552  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีในการจัดบริการสาธารณะ การ
อํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายและหลากหลาย ทําให้การอนุมัติ อนุญาต 
ซึ่งเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ินในบางครั้งอาจไม่คล่องตัว การมอบอํานาจหน้าท่ีในการสั่ง การอนุมัติ อนุญาต 
ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และอํานาจไม่
กระจกุอยู่ท่ีตัวผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว 
  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการกระจายอํานาจใน
การสั่งการและตัดสินใจไปยังปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
  3.2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  3.3) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง และหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1) ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  6.2) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัต ิ
  6.3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
  10.2) ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับด ี
  10.3) ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ลําดับท่ี ๑๔ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนด
ดัชนีในการประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล 
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร และลักษณะของหน่วยงานท่ีเอ้ือให้เกิดการทุจริต 
  ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ภายในองค์กร 
  มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการถือเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการควบคุมและการปฏิญาณ
ร่วมกันในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือให้มีเครือ่งมือและข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใส 
  3.2) เพ่ือสร้างความตระหนักให้คนในองค์กรเก่ียวกับการปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการะหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
  6.๒) รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3) แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัต ิ
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ลําดับท่ี ๑๕ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีสําคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้
จัดทํามาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
 

๓. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง   

๖. วิธีดําเนินการ  
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
  - การรับการตรวจจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะทํางาน LPA จังหวัด  
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA     

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ทุกสํานัก/กอง  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
 

- ๓๐ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ลําดับท่ี ๑๖ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง
ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  ๖.๒ จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรังให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

 
 

- ๓๑ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

ลําดับท่ี ๑๗ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ี
ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
  ๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
 

๔. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๕. พืน้ท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  
 

 

- ๓๒ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
  ๖.๓ กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความม่ันใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  ๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 7 
วัน  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ ์
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
 

ลําดับท่ี ๑๘ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรบัปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้มีประสิทธิภาพ 
  มากยิ่งข้ึน 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้ตรวจดูได้ 
และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการข้ึน ซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐโดยประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู ค้นคว้า และศึกษา 
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  3.2) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนตําบลทุ่งปรัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) ปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานให้เป็นปัจจุบัน 
  6.๒) จัดแบบฟอร์ม คําร้องสําหรับขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างได้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ 
  10.2) มีเครื่องมือจากภายนอก และประชาชนท่ีกํากับความประพฤติของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ ลูกจ้างให้เกิดความโปร่งใส มีมาตรฐาน 
 

ลําดับท่ี ๑๙ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ในการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยยึดถือ
ระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติ ตลอดจนหลักการคุ้มครองสิทธิอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน การส่งเสริมและพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ สาระสําคัญและแนวปฏิบัติราชการ 
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการจึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันการปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการในการ
ปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
   3.2) เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามหลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้อย่างถูกต้อง 
  ๓.3) เพ่ือสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
  6.๒) จัดกิจกรรมโดยการบรรยายให้ความรู ้
  6.3) สรุปผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนนิการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  ๑0.1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
  10.2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการได้
อย่างถูกต้อง 
 

ลําดับท่ี ๒๐ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหาร
  ส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากใน
การบริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบ
ได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนตําบลทุ่งปรัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  ตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการชําระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ลําดับท่ี ๒๑ 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งปรัง 
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๔. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้
มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได ้
 

๕. วิธีดําเนินการ 
  ๕.๑ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๕.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น
และเร่งด่วน 
  ๕.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ให้บริการในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี ้
  ๖.๑ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  ๖.๒ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๗๕๗๗ ๑๕๑๑ 
  ๖.๓ ทางเว็บไซต์ www.thungprang.go.th 
  ๖.๔ ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  หมู่ท่ี ๑๐  ตําบลทุ่งปรัง  อําเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐ 
 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  

 ๙.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๙.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

 

 

- ๓๗ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ลําดับท่ี ๒๒ 
 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัต ิ
  ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

๔. เป้าหมายการดําเนินการ 
  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกราย 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –  ๒๕๖๔ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

- ๓๘ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ลําดับท่ี ๒๓ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ซึ่งรวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้แทนประชาคม และพนักงานส่วนท้องถ่ินร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าท่ีจัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินกําหนด จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน และจัดทําร่างข้อกําหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังข้ึน เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง   

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 
  3.2) เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถ่ินครอบคลุมปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งปรัง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบฯ 
  6.๒) ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีกําหนด 
  ๑๐.2) แผนพัฒนาท้องถ่ินมีความครอบคลุม และสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีได ้
 

- ๓๙ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

ลําดับท่ี ๒๔ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตําบล  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีต้องดําเนินการในการพัฒนา
ท้องถ่ิน การได้รับทราบปัญหา ความต้องการ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินการร่วมกันคิด แสดง
ความคิดเห็น ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และข้อเสนอแนะอ่ืนๆระหว่างหน่วยงานราชการกับ
ประชาชน จะส่งผลทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  แผนพัฒนาท้องถ่ินถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถ่ิน หากมีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับท้องถ่ิน รวมท้ังสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นของตน และมีสิทธิ
กําหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกับผู้บริหารท้องถ่ินได้ ดังนั้น การดําเนินการดังกล่าวจะสามารถสนับสนุนและ
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการทบทวนแผนหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน รวมท้ังการได้รับทราบปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง และหลักการสําคัญของการพัฒนาตําบลทุ่งปรังจําต้องเกิดความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันระหว่างการพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถ่ินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันพัฒนา
ไปพร้อมๆกันท้ังในระดับหมู่บ้านและตําบล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงจัดทําโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมตําบล โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(1) ท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือให้เกิดกระบวนการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  3.2) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี แผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป ี
  3.3) เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุ่งปรัง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน , ระดับตําบล 
  6.๒) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

  6.3) ประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  6.4) เสนอสภาท้องถ่ิน 
  6.5) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  20,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน 
และท้องถ่ิน 
  10.2) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีได้มาจากปัญหา และความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  10.3) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจํากัดใน
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 

ลําดับท่ี ๒๕ 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ และข้อ 
๒๙ กําหนดใหมี้องค์กรและโครงสร้างขององค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ดังนั้น เพ่ือใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งปรังให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด และ
งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  
 

๔. เป้าหมาย   
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง จํานวน ๑๑ 
คน  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  ๖.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ป ี
 

๘. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ฝ่ายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๑๐. ตวัช้ีวัด/ผลลัพธ ์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเป็นองค์กรในการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และใหค้วามสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

ลําดับท่ี ๒๖ 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ให้มี
ส่วนร่วมในการดําเนินการ ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
ท้ังนี้ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม โปร่งใส โดยมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมในการตรวจรับการจ้างด้วย   
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยผ่านกลไกตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท่ี
ผ่านการคัดเลือกจากหมู่บ้านมาเป็นตัวแทนในการทําหน้าท่ีในการตรวจงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.2) เพ่ือสร้างความโปร่งใสและการตรวจสอบจากภาคประชาชนท่ีได้รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะ สร้างแนวคิดในการเป็นเจ้าของร่วมของประชาชนในทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง 16 หมู่บ้าน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑) คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน โดยให้ทางหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือกผู้ท่ีจะมาทําหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  6.๒) อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการในการตรวจการจ้างท่ีถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) 
 

8. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  10.1) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  10.2) ภาคประชาชนทราบและตระหนักและร่วมเป็นเจ้าของทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรัง 
 

ลําดับท่ี ๒๗ 
 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีสําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีต ท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็น
เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การท่ีระบบ
การควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าท่ีและมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว 
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัย
อยู่เสมอ 
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  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนด
กิจกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
  ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
  ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

๔. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
  ๕.๑ แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
  ๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งปรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและผู้บริหารทราบ 
 

๖. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง/ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 

- ๔๔ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

  ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ท่ีวางไว ้
  ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏบิัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ท่ีเสร็จตาม
กําหนดเวลา 
  ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 

ลําดับท่ี ๒๘ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่รายละเอียดโครงการในการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชน
หรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการท่ี
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
  ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได ้
  ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
  ๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได ้
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทุ่งปรัง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

- ๔๕ - 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์
  ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  ๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

ลําดับท่ี ๒๙ 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
  ๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ปรังให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

๔. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

 
 

- ๔๖- 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  ๖.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้
มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสยีหาย 
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง
อย่างละเอียดและถูกต้อง 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๑๐. ผลลัพธ ์
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
 

ลําดับท่ี ๓๐ 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกสําคัญท่ีใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรังจึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได ้
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได ้
  ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าท่ีของตนเองมากข้ึน 
 

๔. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง จํานวน 32 คน 
 

๕. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๖. วิธีการดําเนินงาน 
  ๖.๑ จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใชส้ําหรับการประชุม 
  ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  ๖.๓ สมาชิกสภาท้องถ่ินตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งปรัง 
 

๑๐. ผลลัพธ ์
  ๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
  ๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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