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ค ำน ำ 
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับ

จากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   
โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  
และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะ
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้อง
ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมกันๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัยตลอดจนค่านิยม
อื่นๆที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่าดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิด
เป็นรูปธรรม  

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปขีององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทจุรติในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณการทาบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถ่ิน 
สำเหตุและปัจจัยท่ีน ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็น

ประเด็นได้ดังน้ี 
1) โอกำสแม้ ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่าน้ี 
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4) กำรผูกขำดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของ
การผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนท่ีไม่เหมำะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึนมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมท่ีผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุน้ีผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็น
ปัญหาล าดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  2559 
ลดลง 3 คะแนนจากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจคนไทยบางส่วน
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มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมเปน็สังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจรติทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสยัทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึนเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

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

CPI)  
ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
3. วิสัยทัศน์         

“กำรคมนำคมดี  มีกำรศึกษำ  สุขภำพดีถ้วนหน้ำ  ประชำมีสขุ”  

4. พันธกิจ ( Mission )          

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมลู

ฝอยและสิ่งปฎิกลู 
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
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4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
6. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
7. ให้มีน้ าเพือ่การอุปโค ปริโภคและการเกษตร 
8. ให้มีและบ ารงุการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
9. ให้มีและบ ารงุรกัษาทางระบายน้ า 
10. ให้มีและบ ารงุสถานทีป่ระชุม การกีฬา การพักผอ่นหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
11. ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
12. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
13. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรอืและท่าข้าม 
14. กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์ 
15. การผงัเมือง 
16. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
17. การจัดให้มีและควบคุมสสุานและฌาปนสถาน 
18. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
19. การรกัษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
20. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
21. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
22. การท่องเที่ยว 
23. ให้มีและส่งเสริมกลุม่เกษตรและสหกรณ์และกจิการสหกรณ์ 
24. การคุ้มครองดูแลและรกัษาทรพัย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน 
25. การสง่เสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
26. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาทอ้งถ่ิน  

5. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย

การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
4) เพื่อส่งเสรมิบทบาทการมีสว่นร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) เพื่อพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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6. เป้ำหมำย 
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถ่ินปราศจากการกอ่ให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
7. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลกูฝงัหลักคุณธรรมจรยิธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรกัท้องถ่ินอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 



6 
 

ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบตักิำรปอ้งกันกำรทุจรติ 4 ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด  อ ำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงำย 
มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภา
ท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
อบต.ป่าแดด 
1.1.2 (1) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.1.3 (2) มาตรการ"จัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน" 
 

400,000 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

400,000 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

400,000 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

400,000 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.1 (1) โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 
1.2.1 (2) โครงการอนุรักษ์ป่า
ชุมชน/ป่าต้นน้ า 
1.2.1 (3) โครงการป้องกัน 
ควบคุมไฟป่า และหมอกควัน 
1.2.1 (4) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
1.2.2 (1) อบรมส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
 

50,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 

50,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

50,000  
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000  

50,000  
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

100,000 
 

 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนต าบลป่าแดด 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
 
 
 

 

50,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลป่า
แดด 

- - - -  

2.2 มาตรการส ร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

2.2.1 (1) กิจกรรม "สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน" 
2.2.2 (1) กิจกรรม "ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี" 
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 (1) กิจกรรม การลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
2.3.2 (1) มาตรการ มอบ
อ านาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าแดด 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลท่ี
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์  
2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าแดด 

- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบ หรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
2.5.3 (1) มาตรการ 
“ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าแดดว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าท่ีของ 
อปท.ได้ทุกข้ันตอน 
 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าแดด ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าแดด” 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

3.2  การรับฟังความ
คิดเห็น  การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการประชาคม
การจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสี่ป ี
3.2.1 (2) การด าเนินงานศูนย์
รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าแดด 
3.2.2 (1) มาตรการก าหนด
ข้ันตอน/กระบวนการเร่ือง
ร้องเรียน 
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

80,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

80,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

80,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

80,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

3.3  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

3.3.1 (1) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าปี 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
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มิต ิ

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1  มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี   
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.2 (1) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถ่ิน 

4.3.1 (1) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.2 (1)กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
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ส่วนที่  3 
 

มิติท่ี 1 กำรสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรท้ังข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำรข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่นและฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนในท้องถิ่น 
 

โครงกำรท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร“กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน”ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลป่ำแดด 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development - HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพือ่ให้มนุษย์มคีวามคิดสร้างสรรค์
(initiative)และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การที่มนุษย์ได้ท าสิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการ
น าเอาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จ า เป็นในการปฏิบัติ
ราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และเพื่อนร่วมงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ       
เกิดผลสัมฤทธ์ิ คุ้มค่า เป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน นอกจากนี้องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาองค์กรประกอบด้วย๒ ด้านคือ การพัฒนาระบบในการท างานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
เพียงแต่มีความแตกต่างกันคือระบบในการท างานเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไป
ตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็น
เรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน      
ได้อย่างดีแล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร    
ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด จะต้องได้รับได้รับการพัฒนา
สมรรถนะจึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน” 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้บุคลากรองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดดได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้

เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้อง 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด

อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
บรรยายโดยวิทยากร พร้อมทั้งเปิดให้มีการซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 

 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
400,000  บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ประเมินโครงการ เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารโครงการ และการประเมินปฏิกิริยา โดยการ

สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การมีส่วนร่วมในการอภิปราย การซักถาม
ปัญหา การตอบค าถาม (โดยใช้แบบสอบถาม 
 

11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
11.1 ตัวช้ีวัด 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 

90 
11.2 ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผลร้อยละ ๘๐ 
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1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักท่ีจะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

โครงกำรท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมนิดัชนีการรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าแดด  จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตข้ึน เพื่อให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร

ท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ

ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 

6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตที่น ามาเผยแพร 
 

1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักท่ีจะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

โครงกำรท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆทั้งในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณพ .ศ. 2559 -2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการจึงได้จัดกิจกรรมปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลป่าแดดป่า
แดด  เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
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3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  มีจิตส านึก
ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ตัวช้ีวัด 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2 ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
โครงกำรท่ี 2  

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
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ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเช่นส านักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จดัท ายุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพื่อตอบสนองนโยบายรฐับาลและยุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น
และเพื่อเป็นเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระท าที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชัน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด 

 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมลู 
2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้น 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. แจกจ่ายใหบุ้คลากร 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561– 2564) 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ  
 

โครงกำรท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
เนื่องด้วยต าบลป่าแดด  ในอดีตมีทรัพยากรป่าไม้มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่   ปัจจุบัน

ทรัพยากรป่าไม้ของต าบลป่าแดดลดลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก  หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงได้ท าการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มากข้ึน  ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากข้ึน  ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากร  และ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก  รวมทั้งการบุกรุกตัดต้นไม้ท าลายปา่  เพื่อขยายพื้นที่ท ากินของ
ประชากร  และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลก  รวมทั้งบุกรุกตัดต้นไม้ท าลายป่าเพื่อขยายพืน้ที่
ส าหรับท าการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  ท าให้พื้นที่ป่าไม้  ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  ได้ลดพื้นที่ลงอย่างรวดเร็ว  
ส่งผลให้เกดภาวะวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติ  ที่กระทบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างรุนแรง  ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ทุกฝ่าย  ทั้งภาครัฐ และเอกชน  รวมทั้งภาคประชาชน  จะต้องตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติได้พลิกฟื้นกลับคืนสู่สภาพความชุ่มช้ืนและความสมดุลของสภาพระบบ
นิเวศน์  อย่างจริงจังและยั่งยืน 

 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ร่วมกับชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลป่าแดด   นักเรียนทั้ง ๘ 
โรงเรียนในต าบล    จึงได้จัด “โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
3.2 เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในต าบลป่าแดด 
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
3.4 เพื่อร่วมลดภาวะวิกฤติการณ์ ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรน้ า 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ร่วมกับชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน

ต าบลป่าแดด   นักเรียนทั้ง ๘ โรงเรียนในต าบลป่าแดด 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนสายฝาง – แม่สรวย  ระยะทาง  ๕  กิโลเมตร     ที่สาธารณะและป่า

ชุมชนของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  จ านวน  ๒๒ หมู่บ้าน  จ านวน  ๖๓๒ ไร่  ในต าบลป่าแดด 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
1. ประชุมร่วมกับชมรมก านัน-ผู้ใหญ่บ้านต าบลป่าแดด 
2. ก าหนดแผนงานการด าเนินโครงการ 
3. ด าเนินการขอรับการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้ 
4. ด าเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนงาน 

 5. ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินการ 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
จ านวน  50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ตัวช้ีวัด 
ป่าในต าบลได้รับการฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในต าบลป่าแดด 
10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- ร่วมลดภาวะวิกฤติการณ์ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรน้ า 
 
โครงกำรท่ี 2  

 

1. ชื่อโครงกำร :โครงกำรอนุรักษ์ป่ำชุมชน/ป่ำต้นน้ ำ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยปัจจบุันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุล

ของระบบนเิวศน์ตลอดจนส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระบบที่เหมาะสม และพฒันาระบบ
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
เริ่มลดน้อยลง  เป็นเหตุใหป้่าไม้ที่อยู่ในเขตหวงห้ามของทางราชการ  และป่าชุมชนที่อยู่ในการดูแลรักษาของพี่
น้องประชาชนถูกท าลายไปเป็นจ านวนมาก  ท าให้ขุนน้ า ต้นน้ าของล าธารห้วยหนอง  คลองบึง เหือดแห้ง  จน
เกิดความแห้งแล้ง  ขาดแคลนแหลง่น้ าตามธรรมชาติ   

เนื่องด้วยสถานการณ์ความแห้งแล้ง  และสภาวการณ์ขาดแคลนน้ าอุปโภค  บริโภค และน้ าเพื่อใช้ใน
พื้นที่เกษตร  รวมทัง้ภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย  วาตภัย  ต่างๆทีเ่กิดข้ึน   ส่งผลให้ประชาชนในต าบลป่าแดด   
อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  ได้รับความเดือดรอ้น  ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากปญัหาบุกรกุ  ตัดไม้ท าลายป่า  
โดยเฉพาะป่าต้นน้ าแม่ตาช้างที่เปน็ล าน้ าสายหลักทีห่ลอ่เลี้ยงพื้นที่ในต าบลป่าแดดเกือบทุกหมู่บ้าน เพื่อ
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น ามาใช้ประโยชน์และขยายพื้นที่ท ากิน   ในปจัจบุันสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งจะเพิม่ความทวีความรุนแรงตอ่ไป
เรื่อยๆ อย่างไม่มสีิ้นสุดส่งผลให้กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก   

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการขยายแนวเขตพื้นที่ท ากิน  และเป็นการ ป้องกัน    
ปราบปรามรักษาป่า  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ด ารงอยู่คู่กับต าบลป่าแดด   องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแดดจึงได้จัดโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ า  เพื่อก าหนดแนวทาง  และสร้างความร่วมมือในการ
อนุรักษ์  ปกป้อง  ผืนป่าต้นน้ าของต าบลป่าแดดให้อุดมสมบูรณ์  และยั่งยืนตลอดไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในการอนรุักษ์ป่า และบ ารงุรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน ในการรักษ์  หวงแหนป่าต้นน้ าของต าบล 
3.3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าแดด   สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลป่าแดด   
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ   หน่วยจัดการต้นน้ าแม่ตาช้าง  รวมถึงองค์กรชุมชนในพื้นที่ ราษฎรบนพื้นที่สูง  
จ านวน  220 คน 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ณ  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหญ้าไซ   ต าบลป่าแดด  และหมู่ที่ 1 – 22 ต าบล

ป่าแดด   อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
1. ประชุมสัมมนาผู้น าชุมชน  องค์กรต่างๆ 
2. ด าเนินการตามมติที่ประชุมสัมมนา 
3. สรุปผลการด าเนินการ 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561– 2564) 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
จ านวน  100,000  บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1หน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือในการอนุรกัษ์ป่าต้นน้ าและบ ารุงรักษาสิง่แวดล้อมของต าบลป่า

แดด 
10.2 ประชาชนส านึกรักษ์  หวงแหนป่าต้นน้ าของต าบล 
10.3 ป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแลง้ให้แกร่าษฎรอย่างยัง่ยนืตลอดไป 
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โครงกำรท่ี 3 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรป้องกัน ควบคุมไฟป่ำและหมอกควัน  
 

2. หลักกำรและเหตุผล 

ไฟป่าเป็นสาเหตุหลักที่ท าลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการท าลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศ
อย่างมหาศาล กล่าวคือไฟป่าท าให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ โดยการเกิดไฟป่าแต่ละ
ครั้งจะท าลายลูกไม้ กล้าไม้เล็ก ๆ ในป่า ท าให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะหยุดการ
เจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่โล่ง   ท าให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่
อาศัย นอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการท าลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศและภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้ งไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการท าลายแหล่งเก็บกักก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ท าให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ท าให้เกิดความผัน
แปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change)ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming )ดังนั้นไฟ
ป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามมา 

ด้วยสาเหตุดังกล่าวหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จึงควรที่จะได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและ
ควบคุมหมอกควัน และในปัจจุบันงานควบคุมไฟป่าในพื้นป่าสงวนแห่งชาติเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการถ่ายโอน ผลส าเร็จของงานควบคุมไฟป่าในท้องถ่ินจึงข้ึนอยู่กับความร่วมมือกันของชุมชน
และองค์กรในท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานควบคุมไฟป่า โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิด    
ไฟป่าข้ึน ด้วยการการวางแผนป้องกันที่ต้นเหตุของปัญหา ก็จะท าให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดข้ึนได้รับการแก้ไขไม่ให้
เกิดข้ึน หรือถ้าเกิดไฟป่าข้ึนก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยเริ่มจากชุมชนใน
พื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมไฟป่า โดยมีประชาชนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวยเข้าร่วมกิจกรรมป้องกนั
ไฟป่าตามโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า จากความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าก็จะท าให้ราษฎรได้รับความรู้ 
ความเข้าใจถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากการท าลายทรัพยากรป่าไม้และจากไฟป่าที่เกิดข้ึนด้วย ซึ่งจะเป็น
แนวทางที่จะช่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ต าบลป่าแดดของหน่วยงานในสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ต าบลป่าแดด
อ าเภอแม่สรวย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ปี 2560 ตลอดจนนโยบายและมาตรการอื่น ๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดร่วมมือกับเครือข่ายประชาชนในการควบคุมไฟป่าและ
หมอกควันสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

3.3 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดร่วมมือกับเครือข่ายประชาชนในการควบคุมไฟป่าและ
หมอกควันสามารถปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 เพื่อรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
ตลอดจนลดปัญหาผลกระทบและอันตรายอันเนื่องมาจากไฟป่าและหมอกควัน 

3.5 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า 
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3.6 เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศและการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
3.7 เพื่อช่วยให้หน่วยงานในองค์การบริหารสว่นต าบลปา่แดดได้แสดงพลังในการลดปัญหาการเกิดปัญหา

หมอกควันในพื้นที่ต าบลป่าแดด 
3.8 เพื่อให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการหยุดเผาป่า 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1 สามารถป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ต าบลป่าแดด  จ านวน   142,500   ไร่ 
4.2 จัดหาอาสาสมัครปอ้งกันและควบคุมไฟป่า   จ านวน            50  คน 
4.3 จัดหาอปุกรณ์ดบัไฟป่า     จ านวน              ๑  ชุด 
4.4 ด าเนินการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานควบคุมไฟป่าและ  จ านวน           10  ครั้ง 

                 รณรงค์ให้เป็นหมู่บ้านปลอดการเผา 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ต าบลป่าแดด 

 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 จัดกลุม่ปฏิบัตงิาน ให้ดูแลผลัดเปลี่ยนเวร-ยาม เพื่อใหส้ามารถแจ้งเหตุได้ทันท ี
6.2 ฝึกอบรมวิธีการที่ถูกต้องในการช่วยดับไฟป่า (สนับสนนุให้บุคลากรได้เข้าร่วมการฝึกอบรม) 
6.3 เตรียมความพร้อมของเครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดับไฟป่า 
6.4 ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านห้ามเผา 
6.5 จัดต้ังศูนย์เฝ้าระวังไฟป่า หมูบ่้าน จุดเสี่ยง จัดชุดลาดตระเวน ชุดเคลื่อนที่เร็ว จัดเวรยามพร้อมที่

จะปฏิบัตกิาร หากเกิดไฟป่าในต าบล 
6.6 จัดท าแนวกันไฟป่าทุกหมูบ่้าน จุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า 

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561– 2564) 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
จ านวน  50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  กับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าต าบลป่าแดด  มีการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่า และรณรงค์ให้หมู่บ้านเครือข่ายฯ ให้เป็นหมู่บ้าน
ปลอดการเผา เพื่อให้เครือข่ายฯ และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอก
ควัน และให้เครือข่ายฯ มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการป้องกันและควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ 
ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมในการปอ้งกนัไฟป่าการลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า การจัดการเช้ือเพลิง มีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า และมีการจัดหาอาสาสมัครป้องกันและควบคุม  ไฟป่า พร้อมทั้งจัด
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าที่
ถูกต้อง สามารถร่วมป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องต่อไปในอนาคตซ้อน 



21 
 

โครงกำรท่ี 4 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษี 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็น

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่พัฒนาต าบล การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษี
บ ารุงท้องที่ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของหน่วยการบริหารงานส่วนท้องถ่ิน ตามก าหนดใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดเก็บภาษี โดยการปรับปรุงการ
ให้บริการประชาชนในการช าระภาษีและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีในประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
รายได้และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยได้ด าเนินการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ รวมทั้งการจัดท า
ป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับภาษีได้อย่างทั่วถึง 
สามารถที่จะมาช าระภาษีตามก าหนดเวลาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดจึงได้จัดให้มีการรับช าระภาษี
และขอใบอนุญาตต่าง ๆ นอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและลด
ระยะเวลาในการช าระภาษีของประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
3.2 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  โดยสามารถจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

3.3 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการเสียภาษีมากขึ้น 
3.4 เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
3.5 เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการช าระภาษีมากขึ้น 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1 ประชาชนและผู้เสียภาษีได้รับบริการที่ดีสะดวกรวดเร็วและมีความเข้าใจที่ดี 
4.2 ประชาชนและผู้เสียภาษีช าระภาษีเพิ่มมากขึ้น 
4.3 มีสื่อประชาสัมพันธ์การช าระภาษีได้อย่างแพร่หลาย สร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนและ

สามารถจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด 

 

6. วิธีด ำเนินกำร 
6.1 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายแนะน าการช าระภาษี 
6.2 จัดท าแผ่นพบัประชาสมัพันธ์สองหน้า 
6.3 จ้างรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แต่ละหมูบ่้านในพื้นที่ต าบลป่าแดด 
และออกหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้มายื่นแบบพิมพ์ภายในก าหนด

ระยะเวลา โดยตรวจสอบและคัดลอกรายช่ือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี ตาม ผ.ท.4 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายแนะน าการช าระภาษี 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561– 2564) 

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
จ านวน  50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได ้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดมีรายได้จากการปฏิบัติงานเชิงรุก 
10.3 เกิดความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน 
10.4 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดจะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.5 ประชาชนได้รับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดเป็นปัจจุบัน 
10.6 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 
 

1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 

โครงกำรท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวพระรำชด ำร ิ
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส  ช้ีแนะแนว 

ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่าสามสิบปี “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทาง 
การด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ   ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน  จนถึงระดับรัฐบาล    
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง   โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์     ซึ่งความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ   อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายนอกและภายใน   ทั้งนี้   จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ ความระมัดระวัง และคุณธรรม 
รัฐบาลเองก็ได้น้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนา
ประเทศ    ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว    มีผลตอ่การด าเนิน
ชีวิตของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่สูงข้ึน  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  สินค้า
อุปโภคบริโภคมีการปรับราคาที่สูงข้ึน   สินค้าทางการเกษตรมีราคาต่ าลง  จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนในต าบลป่าแดด   ภาครัฐจึงต้องหาวิธีช่วยเหลือประชาชนที่จะท าให้ประชาชนไดร้ับผลกระทบน้อย
ที่สุด เช่น การส่งเสริมอาชีพ การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้   โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ตาม
นโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   มีความสุขและสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน   ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดข้ึนได้    กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดดจึงควร
ที่จะไดร้ับการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก   เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้าง   ภูมิคุม้กัน
ในการด าเนินชีวิตต่อไป 
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น   ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน มาตรา ๑๖(๖) ก าหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการส่งเสริม  การฝึกและการประกอบอาชีพ  และตามพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖) ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีหน้าที่ตามมาตรา ๖๖ (๖)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๘ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๗) 
บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ดังนั้น ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด จึงได้
ด าเนินการโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริและศึกษาดูงานตามโครงการ
พระราชด าริ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้  และศึกษาดูงานจากประสบการณ์จริงจาก
กลุ่มองค์กรอื่น   และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองในการใช้ทรัพยากรประกอบกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เกิดการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพน าไปสู่การสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน   สร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง   ได้เห็นตัวอย่างที่
เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน 
และแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริและเพื่อแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดดและบุคลากรขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลป่าแดด ไดศึ้กษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรและชุมชน  
3.2 เพื่ อเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาอาชีพ 

กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดด 
3.3 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดดมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากเครือข่ายองค์กรชุมชนอื่นๆ มาประยุกต์และปรับใช้กับการด าเนินการของชุมชนของตนเองได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชน ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนิน 
ชีวิตประจ าวัน 
 3.5 เพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ราษฎรต าบลป่าแดดและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
5.1 จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
5.2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 เขียนโครงการ / เสนอโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ 
6.2 ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเป้าหมาย 
6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
6.4 สรุปผลการด าเนินงาน 

  

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
จ านวน  100,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดดรู้จักด ารงตนอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง 
10.2  กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดดได้มีทักษะ  ความช านาญในการประกอบอาชีพ 
10.3  กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดดมีรายได้เพิ่มข้ึน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
10.4 กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดดได้ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
10.5  กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดดได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรกัภักดีด้วยการท าดีถวายเปน็พระราช

กุศลโดยพร้อมเพียงกัน 
10.6  กลุ่มราษฎรต าบลป่าแดดมีจิตส านึกและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตั้งใจท าความดีตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 

1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
1.3.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 

โครงกำรท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงกำร :โครงกำรอบรมเด็กและเยำวชนต ำบลป่ำแดด 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
เด็กและเยาวชนถือว่าเป็นอนาคตของชาติ  คือเป็นผู้ซึ่งจะเติบโตข้ึนเป็นก าลังส าคัญของชาติบ้านเมือง  

แต่ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีสภาพแวดล้อมหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจชักน าเยาวชนเข้าสู่ความเสื่อมได้  
อาทิ  สื่ออินเทอร์เน็ต  เกมคอมพิวเตอร์  สื่อสิ่งพิมพ์  ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ ที่สามารถซื้อหาได้ง่าย  
ตลอดจนปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ปัญหาการพนันทั้งนี้เป็นเพราะความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีที่รับเข้ามา  โดยไม่มีการกลั่นกรอง  ท าให้เยาวชนมีค่านิยมที่ผิดๆ  และก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมา  ประกอบกับในปัจจุบันผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาอบรมสั่งสอนบุตร  ไม่มีเวลาพาบุตรหลาน  เข้าวัด  ฟัง
เทศน์  ฟังธรรมมะ  เหมือนสังคมในอดีต  สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเยาวชน
เป็นอย่างมาก 
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องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ
อบรมเยาวชนต าบลป่าแดดข้ึน  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในต าบลป่าแดด  
เนื่องจากในช่วงปิดภาคฤดูร้อน  เยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่าง  หากเยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ารับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและได้ท ากิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการด ารงชีวิตแล้ว  จะเป็นการเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของเด็กและเยาวชน  ให้มีความส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  และมีความรอบรู้ที่
เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของเด็กและเยาวชนให้มีส านึกในการด าเนินชีวิตให้ถูกต้อง 
3.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม  ครอบครัว  ชุมชน 
3.3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวของเด็กและเยาวชน  ด้วยการน าเอาความรู้จากการอบรมน าไป

ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เยาวชนต าบลป่าแดดและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  และไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 ศึกษาข้อมูลโครงการ 
6.2 เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
6.3 ติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนในการส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมอบรม 
6.4 ติดต่อประสานงานวิทยากรจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอแม่สรวยและวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่

สรวย 
 6.5 ติดต่อประประสานงานในการน าเดก็และเยาวชนไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

6.6 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดูแลเด็กไปศึกษาดูงาน 
6.7 จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเด็กและเยาวชนต าบลป่าแดด (ตามก าหนดการอบรมแนบท้าย

โครงการ) 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
จ านวน  50,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ตัวช้ีวัด 
ป่าในต าบลได้รับการฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในต าบลป่าแดด 
10.2 ผลลัพธ์ 

10.2.1 เยาวชนต าบลป่าแดดมีจิตส านึกที่ดีในการด าเนินชีวิต 
10.2.2 เยาวชนได้รับการพัฒนาจิตใจ ประพฤติตนเป็นคนดี และสามารถด ารงชีวิตในสังคม

ได้อย่างมีความสุข 
10.2.3เยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันทีดีด้วยการน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 

โครงกำรท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำ
แดด” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 

ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก ป ีพ.ศ. 2560 จนถึง ป ีพ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน ป ีพ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ันการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน  เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ิน  และเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความ
ยั่งยืน  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเอง    
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ินและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าทีจ่ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถ่ิน 

 

ทั้งนี ้   ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้าง
ความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน     เพียงแต่คนท างานใน
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ  จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถ่ินอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า   แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถ่ินจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างาน
ในหน่วยงานราชการอื่น     และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ได้
ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 

ดังนั้น   จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมือง   ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ  ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่า

แดด  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ป ี

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุรติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่า

แดด 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ตัวช้ีวัด 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปจี านวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปรง่ใสสามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปรงใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง
โยกย้ำยโอนเลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือนและมอบหมำยงำน 
 

โครงกำรท่ี 1  
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จังหวัดเชียงราย  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ.   2559  ลงวันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559    ได้ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด    แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลปา่แดด  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นทีม่าของกจิกรรมการสรา้งความโปรง่ใสในการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารงานบคุคลด้านการเลือ่นข้ันเงนิเดือนมคีวามโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ

ได ้
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 



30 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าแดด  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  เป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดโดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการหัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าแดดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าแดด  เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมนิผลการปฏิบัติ
ราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลปา่แดด  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมนิผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  เสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จังหวัดเชียงราย เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พ.ศ. 2559  ลงวันที่  11  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ประจ าทุกปี  ช่วงระยะเวลามีนาคม –เมษายน และ กันยายน–ตุลาคม 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 

 
2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงินงบประมำณกำรจัดหำพัสดุกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม“ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมขอ้บัญญัติงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดเป็น

แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึง
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มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด
จะต้องท าตามกฎหมายระเบียบและมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหบุ้คลากรฝ่ายบัญชีกองคลงัมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและ

หนังสือทีเ่กี่ยวข้อง 
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ

สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 

2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน  เพ่ือให้เกิดควำมพึง
พอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกำรบริกำรประชำชนเพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการรว่มหรอืศูนย์บรกิารเบ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัต ิ
อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล   ติดตามความคืบหน้า และแจ้ง
ผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มี
ระบบบริการที่เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน 
ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา  ศิลปะ  วัฒ นธรรม  ประเพณี ท้ อ ง ถ่ิน , ด้ านการส่ งเส ริมการท่ อ งเที่ ย ว , ด้านการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ า
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในข้ันตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ  ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่

เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่

เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
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ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผูด้้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตร,ี ด้านการส่งเสรมิ
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบรกิารสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไม่เลือกปฏิบัติ 
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชนรำยละเอียด
ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ท่ีท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่ อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดข้ันตอน
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การท างานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดตาม
กฎหมายเป็นส าคัญ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
4.1 เพื่อลดข้ันตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นที่ต าบลป่าแดด 
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่ องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบรกิารประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าแดดและผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดดป่าแดดเปลี่ยนไปในทิศทางทีด่ีข้ึนและท า

ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 

2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ   รวมทั้งมีกฎหมายอื่น
อีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้   การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ   เพียงผู้เดียว  ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอน
ต่างๆ เกิดข้ึนได ้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จึงได้
ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด ให้รองนายก ปลัด และรอง
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด เสนอนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าแดด พิจารณา 
6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด ให้รองนายก ปลัด

และรองปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด ปฏิบัติราชการแทน 
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7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  

 
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีมีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม  ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเรง่รบี แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทา

ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสงัคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าแดด  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท า
ความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน

เป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อย

กว่า 10 คน/ปี 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   
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6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดให้มีการเผยแพร ่ประชาสมัพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าแดด  สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรต ิ 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติท่ีให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือ
เข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด   
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม  ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน

ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความด ีดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลป่าแดด    
ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  อย่างสม่ าเสมอ 
องค์การบริหารสว่นต าบลปา่แดด  จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้
เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย  และเป็น
บุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลปา่แดด  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าแดด    
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3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าแดด  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครฐัและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  กว่า 10 คน/ปี 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความด ีเพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้ 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดเีด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลป่าแดด  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร”    
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
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จากการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก  รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร   หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต   ดังนั้น   วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร    โดย
การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่   ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม   แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้าง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   ตลอดจนเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอนัจะสง่ผลต่อสังคม   ชุมชน   และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาก
การทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีข้ึน   เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี    
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ิน

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ 
 

2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ท่ีได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเพ่ือ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบท้ังภำครัฐและองค์กรอิสระ”     
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ

ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  

 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่    หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการต่างๆ   อย่างโปร่งใสและสุจริต   ซึ่ง
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด จากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
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7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 

2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีโดยมิชอบ 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชน
กล่ำวหำเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด  ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีโดย
มิชอบ” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557  เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบรหิารงาน   และส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้   ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   เมื่อวันที่   12 กันยายน 2557   ก็
ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ    เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล   เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ   ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด    จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจา้หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบข้ึน  ทั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ  และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร

ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าแดด ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ  
6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด  
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ทีม่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์  
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที ่
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดดให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรฐั

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดให้บริการเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   โดยมีส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด    เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจรงิ  
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางใหป้ระชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลป่าแดด   
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จ านวน 1 แห่ง 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
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6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

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

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด 
 

3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำร
จัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรท่ีกฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้ 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรท่ีส ำคัญและหลำกหลำย” 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ  

 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงงา่ย  
3.2 เพื่อใหม้ีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท

ข้ึนไป 
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5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที ่ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลงั  
- แผนการจัดหาพัสด ุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรปุผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรบัและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผูบ้รหิารท้องถ่ิน  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตริาชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใชง้บประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัการเผยแพร ่ 
 

3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีเป็นประโยชน์กับกำรมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชำชน 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดให้มีช่องทำงท่ีประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลป่ำแดด” 
 

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

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์ เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน   
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหม้ีช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรือผู้รบับริการสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าป ี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถ่ิน  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใชง้บประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็นกำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรท่ีจะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถิ่น 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประชำคมกำรจัดท ำแผนชุมชนและแผนพัฒนำสี่ปี  
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่ง

ในการบริหาร  เพราะแผนจะเป็นตัวช้ีให้เห็นเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล และยังระบุถึงวิธีที่จะ
บรรลุเป้าหมายน้ันด้วย   ส าหรับองค์การบรหิารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน่วยงานบรหิารท้องถ่ิน  มีความจ าเป็นที่จะ
ใช้แผนพัฒนาต าบลเป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อการพัฒนาซึ่งมีคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลภายใต้การควบคุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  “แผนพัฒนาสี่ปี” จึงถือเป็นกลไกส าคัญยิ่ง
ของการบริหารท้องถ่ิน  ซึ่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  มาตรา(2) 
59  ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลแล้ว
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบแผนตามมาตรา(1)46 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 

เพื่อให้การจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี   ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะ
สามารถก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องบรรลุและ
แนวทางในการบรรลุผลบนพื้นฐานของการรวมรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของต าบล   และปัญหา /ความต้องการของประชาชนในต าบลป่าแดดอย่างแท้จริง  
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดจึงได้จัดท าโครงการประชาคมการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   จึงได้จัดโครงการประชาคมการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่
ปี   เป็นการออกพบปะประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบลป่าแดด  จ านวน 22 หมู่บ้าน  รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  ให้ประชาชนได้เสนอโครงการ/กิจกรรมบรรจุลงในแผนชุมชน และแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. 
น าไปสู่การปฏิบัติให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน  มีส่วนร่วม  ในการจัดท าแผนพัฒนา 
3.2 เพื่อให้ได้กรอบแนวทาง  ทิศทางในการพัฒนาท้องถ่ิน 
3.3 เพื่อให้ได้แนวทางที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  และสนองตอบความต้องการของประชาชน

ในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 
3.4 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจหน่วยงาน  สร้างความเข้าใจที่ดี  มีส่วนร่วมช าระภาษีพัฒนาท้องถ่ิน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
หมู่ที่ ๑–๒๒  ต าบลป่าแดด  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
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5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 ประชุมปรึกษาหารือคณะผู้บริหารพนักงานและผู้น าชุมชนในการวางแผนออกประชาคมการ 
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 

6.2 ออกประชาคมหมู่บ้าน ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา และน าความต้องการของ
ประชาชนมาก าหนดเป็นแผนพัฒนาต าบล 

6.3 ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบด าเนินการหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   โครงการประชาคมการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี  งบประมาณ 
80,000บาท/ป ี
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ตัวช้ีวัด 
- ประชาชนเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา  และมีส่วนร่วม  ในการจัดท าแผนชุมชนสู่การพัฒนา 
- องค์การบริหารส่วนต าบลได้ทิศทางในการพัฒนาท้องถ่ิน 
10.2 ผลลัพธ์ 
-ได้แนวทางที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน

ได้อย่างแท้จริง 
- ประชาชนเข้าใจหน่วยงาน  สร้างความเข้าใจที่ดี  มีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
 

โครงกำรท่ี 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
องค์การบริหารสว่นต าบลปา่แดด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อรบัทราบปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่ และจะได้แก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ป่าแดด  
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดกับ

ประชาชนในพื้นที่ 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน

ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนนิการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสัง่การเจา้หน้าทีผู่้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน  
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ให้บรกิารในวัน เวลาราชการวันจันทร ์– วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง

ร้องทกุข/์ร้องเรียน ดังนี ้ 
6.1 สานักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด  
6.2 ทางโทรศัพทห์มายเลข 053 - 708172 ทางโทรสารหมายเลข 053 - 708480 
6.3 ทางเว็บไซต ์ 
6.4 ทางไปรษณีย์ 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห/์ประจ าเดือน ท าใหเ้ห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสงัคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลป่าแดด 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรงุตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
9.3 แจ้งผลการด าเนินการใหผู้้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 



50 
 

3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรก ำหนดขั้นตอน/กระบวนกำรเรื่องร้องเรียน  
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด เป็นหน่วยบริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง 

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่า
เทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งข้ึน 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
มีช่องทางและก าหนดข้ันตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดท าข้ันตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรือ่งร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  

- กล่องรบัความคิดเห็นติดต้ังไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการแสดงความคิดเห็นขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลป่าแดด  

- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

ร้องเรียน  
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3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง 
ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรือ่งรอ้งเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทกุ

ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจรงิแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัตหิน้าทีร่าชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์   
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล ประจ ำปี 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง

ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ   องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  จึงได้
จัดท าโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีข้ึน เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี   ส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
พัฒนาท้องถ่ินตนเอง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ

เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน และรายงานการด าเนินงานประจ าป ี อีกทางหนึ่งด้วย 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชน  แพทย์

ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  
 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน  
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
จ านวน  80,000 บาท 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดและกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน  
 

3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำรว่มเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณและส่งเสริมให้ภาคประชาชน  
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าแดดอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ได้มีกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง22หมู่บ้าน 

 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

ป่าแดด   อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด ได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดใน
หลายๆส่วนเช่นให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเช่นเป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการ
ตรวจการจ้างฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเพื่อเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดและกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 



54 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าแดด 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าแดด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสยีหายที่อาจเกิดข้ึนซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นสว่นประกอบส าคัญ
ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนดโดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนดังนั้นการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าแดดเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน

พ.ศ. 2544 
3.2 เพื่อพสิูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชีและด้านอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง 
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับค าสั่งมติ

คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดทุกหน่วยงานพนักงานครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
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ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับคาสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบข้อบังคับค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงานมาก

ข้ึน 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงานที่มอียู่อยา่งคุ้มค่าประหยัด 
10.4 ลกูหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 

4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือ
บริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับ
ดูแล 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
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ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเปน็องค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรอืไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มปีระสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดข้ึน และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น  

3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าแดด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 

10. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสทิธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอ้ง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง

ไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

 

11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงท่ี
สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ำกับดูแลกำรบริหำรงบประมำณกำรรับ-จ่ำยเงินกำรหำ
ประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้องประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ ข้อบกพร่องมีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก

จ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม   โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด
เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ินและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน 

 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
ตลอดปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพฒันาการบริหารด้านการเงินการคลงัและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีห่รือผู้รบับริการ 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ำกับดูแลกำรบริหำรงบประมำณกำรรับ-จ่ำยเงินกำรหำ
ประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
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2. หลักกำรและเหตุผล 
การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่

จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี 
เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่
ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้
อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด  เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง  เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจา้ง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจา้งมีความรู้ ความ
เข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

 

3. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง

ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 เสนอโครงการใหผู้้บริหารอนมุัติ  
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง   ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถ่ิน   มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถ่ิน ให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการ

ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย  
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด จ านวน 44 คน 

 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลกัสตูรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารสว่นต าบลป่าแดด

และหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
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6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดดทราบ 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
จ านวน 100,000 บาท 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวช้ีวัด 

- สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่  
- สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ  
- การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
10.2 ผลลพัธ์ 
จ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด จ านวน 44 ราย ได้รับการฝึกอบรม

และศึกษาดูงาน 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรท่ีกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำย
บริหำร 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
การสง่เสรมิสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

ส าคัญที่ใช้ส าหรบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปจัจบุัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอสิระเตม็ที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบรหิารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทจุริต  

องค์การบริหารสว่นต าบลป่าแดด  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน  เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถ่ินในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรบัตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร  
3.2 เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและลดการทจุริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด จ านวน 44 คน 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินใช้ส าหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถ่ินต้ังกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่า
แดด 

 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กิจการงานสภา ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเข้าใจบทบาทหน้าที ่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝ่ายบรหิาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

 

4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำคประชำชน 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
คอร์รัปชัน  หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่ อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระท าคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี ้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท า
ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

3. วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รปัชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รปั

ชันได้  
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอรร์ัปชันใน

ระดับองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 
4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

โครงกำรท่ี 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
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ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 
 

5. พ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด   

 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ในเขตพื้นที่ต าบลป่าแดด  
6.3 จัดเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
6.5 เสนอผู้บริหารพจิารณาสัง่การ  
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแดด 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทจุริต  
10.2 น าเรื่องที่ได้รบัการร้องเรยีนไปด าเนินการปรับปรงุแกไ้ข 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด 
ที่   250/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด  อ ำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงรำย 

------------------------------------------------------ 
     ตำม ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -

2564) ซึ่งมุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกเฉย
ต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมอืจำกฝ่ำยกำรเมอืง  หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชน ในกำร
พิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรแีละเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปรง่ใส
ทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” และ
นโยบำยของรัฐบำล ข้อที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึก
ในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองควำมต้องกำรพร้อมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นในระบบรำชกำร นั้น
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมือ่วันที่  11  ตลุำคม  2559  เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี  ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติฯ ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดบัเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต”  

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยทุธศำสตร์ชำติ ฯ ใหเ้กิดเป็นรปูธรรม  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลป่ำแดดจึง
ก ำหนดใหจ้ัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทจุริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด
ต่อไปเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทกุภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็ง 
เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศทีม่ีมำตรฐำนควำมโปรง่ใสเทียบเท่ำสำกล  ภำยใต้วิสัยทัศน์  :  ประเทศไทยใส
สะอำด  ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้ำงหน้ำ จะ
มุ่งสูก่ำรเป็นประเทศทีม่ีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพกิเฉยต่อกำรทจุริต
ทุกรปูแบบ  โดยได้รบัควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง  หน่วยงำนของรัฐ ตลอดจนประชำชนในกำรพิทักษ์รักษำ
ผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียม
นำนำอำรยประเทศ 
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 ในกำรนี้  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลป่ำแดด  จึงมีค ำสัง่แต่งตัง้คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทจุริตขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลป่ำแดด   โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี ้

1. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด   ประธำนคณะท ำงำน 
2. ประธำนสภำฯ     รองประธำนคณะท ำงำน  
3. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด   คณะท ำงำน 
4. รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด  คณะท ำงำน 
5. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     คณะท ำงำน 
6. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     คณะท ำงำน 
7. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
8. นักทรัพยำกรบุคคล     คณะท ำงำน 
9. นักพัฒนำชุมชน     คณะท ำงำน 
10. หัวหน้ำส ำนักปลัด     คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
11. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน    คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     ให้คณะท ำงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
     1. ศึกษำวิเครำะห์ท ำควำมเข้ำใจกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
     2. วำงแผน จัดท ำ ทบทวน และพัฒนำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
     3. ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
     4. จัดท ำรำยงำนติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่    31    เดือน มีนำคม   พ.ศ. 2560 

 

 
        (นำยฉัตรชัย  นันทชัย) 

    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

ประกำศองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลป่ำแดด 
เรื่อง ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทจุริตสี่ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
********************************  

ตำมค ำสั่งคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ   ที่ 69/2557 เรือ่ง  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำ
กำรทจุริตประพฤติมิชอบได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐก ำหนดมำตรกำรหรอืแนวทำงกำร
ป้องกันและแก้ไขปญัหำกำรทจุริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรร
มำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมจำกทกุภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง เพือ่สกัดกั้นมิ
ให้เกิดกำรทจุริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกบันโยบำยของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบำยของรัฐบำลตอ่สภำนิติบญัญัติแหง่ชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ก็ได้ก ำหนดให้มีกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ เป็น
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล  เพื่อใหก้ำรขับเคลื่อนนโยบำยของ รัฐบำลและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปญัหำกำรทจุริตประพฤติมิชอบเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ  

 
คณะรัฐมนตรีได้มมีติเมือ่วันที่  11  ตลุำคม  2559  เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทจุริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรสี่ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี   ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติฯ ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 2 “ยกระดบัเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต” 

 
ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยทุธศำสตร์ชำติ ฯ ใหเ้กิดเป็นรปูธรรม  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลป่ำแดดจึง

แสดงเจตจ ำนงในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรปอ้งกันกำรทจุริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 – 2564) เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและขอประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทจุริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดดสี่ปี (พ.ศ.2561 
– 2564) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้  

 
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  

 
             ประกำศ  ณ  วันที่  19  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2560       

 

 
(นำยฉัตรชัย  นันทชัย) 

                      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำแดด 


