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ส่วนที่ ๑ 

****************************************************************** 
บทน า 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึน้แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  (๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  (๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  (๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  (๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  (๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  (๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  (๑)  โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  (๒)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ 
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(๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้นโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

  (๔)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตเพิ่มขึ้น 
  (๕)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อ ง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่ เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
หรือการทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๒. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ปฏิบัติราชการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

๔. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๕. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

๖. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
๑. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ตลอดจนประชาชน 

มีจติส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ ปราบปราม
การทุจริต ภาครัฐ 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
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๕. องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๖. สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

     ๑.  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ อุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     ๒.  ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
วะตะแบก 

     ๓.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     ๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกัน
การทุจริต 
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ส่วนที่ ๒ 
****************************************** 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

๑. การสร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

 

 

 

๑.๑ การสร้าง

จิตส านึกและ

ความตระหนักแก่

บุคลากรทั้ง

ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภา

ท้องถิ่น และฝ่าย

ประจ าขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๑) โครงการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล  

๒) กิจกรรมการส่งเสริม

คุณธรรมและจรยิธรรมใน

การป้องกันการทุจริต 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
สว่นท้องถิ่น 
 
 

๑) โครงการหมู่บ้านน่าอยู ่

 

๒๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 

     

มิติท่ี ๑ รวม จ านวน  ๓  โครงการ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

๒. การบริหาร

ราชการเพื่อ

ป้องกันการ

ทุจริต 

 

 

 

๒.๑ แสดง

เจตจ านงทาง

การเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริต

ของผู้บริหาร 

 

 

 

๑) กิจกรรมประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต

ของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลวะตะแบก 

 

- - -  

 

 

 

 

 

๒.๒ มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

๑).มาตรการการสร้างความ

โปร่งใสในการบริหารงาน

บุคคล  

๒) มาตรการออกค าสั่ง

มอบหมายของนายก  ปลดั

อบต. และหัวหนา้ส่วน

ราชการ 

๓) การสร้างความโปร่งใสใน

การพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือน 

๔) การควบคุมการเบิก

จ่ายเงินตามข้อบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

๕) การพัฒนาแผนและ

กระบวนการจดัหาพสัดุ  

๖) การสร้างความโปร่งใสใน

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 
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๗) การเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารดา้นการจดัซื้อ-จัด

จ้าง 

๘) การจัดบริการสาธารณะ

และการบริการประชาชน

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกัน

และไม่เลือกปฏิบัต ิ

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เปน็ไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

๑) กิจกรรมการลดขั้นตอน

การปฏิบัติงาน  

๒) โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

๓)มาตรการการมอบอ านาจ

ของนายก                 

 ๔) มาตรการการออกค าสั่ง

มอบหมายของนายก ปลดั

อบต. และหัวหนา้ส่วน

ราชการ  

   

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

๒.๔ การเชิดชู

เกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคล

ในการด าเนิน

กิจการการ

ประพฤติปฏบิัติ

ตนให้เป็นท่ี

ประจักษ ์

๑)ยกย่องเชิดชู หน่วยงาน/

บุคคลที่ประพฤติปฏิบตัิตน

ให้เป็นท่ีประจักษ ์  

๒)กิจกรรมยกย่องและเชิดชู

เกียรติแก่บคุคล หน่วยงาน 

องค์กรดีเด่น ผู้ท าประโยชน์ 

หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนต าบล     

วะตะแบก  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 

๑) มาตรการ “จัดท า

ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ”   

๒) กิจกรรม “การจัดท า

ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ

ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวะตะแบก”  

๓)กิจกรรมให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานตรวจสอบที่ได้

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี

เพื่อการตรวจสอบ 

ควบคุมดูแลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวะตะแบก 

๔)แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

มิติท่ี ๒ รวม จ านวน  ๑๙  โครงการ - - -  
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. การส่งเสริม

บทบาทและการ

มีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน 

 

 

๓.๑ จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์

ข้อมูลข่าวสารขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวะตะแบก

ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน”  

๒)เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๓)การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 

และทรัพยส์ินของอบต. และ

การรับเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

๔)โครงการสื่อ

ประชาสมัพันธ์ 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

๑)  โครงการจดัประชาคม

ระดับต าบล/หมู่บา้น 

๒)มาตรการจดัให้มีช่องทาง

ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวะตะแบก 

๓)มาตรการก าหนดขั้นตอน/

กระบวนการเรื่องราวร้อง

ทุกข์      

 ๔)มาตรการแกไ้ขเหตุ

เดือดร้อนร าคาญด้าน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  

๕)กิจกรรมรายงานผลการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

๓.๓ การส่งเสรมิ

ให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมบริหาร

กิจการขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

     

มิติท่ี ๓ รวม จ านวน  ๙  โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

๔.การเสริมสร้าง

และปรับปรุง

กลไกในการ

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการ

ขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

๑)โครงการจดัท ารายงาน

การควบคุมภายใน 

๒)กิจกรรมตดิตาม

ประเมินผลการควบคมุ

ภายใน 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

๔.๒ การ
สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

     

 

 

๔.๓ การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

๑)โครงการอบรมให้ความรู้

ด้านระเบียบกฎหมาย

ท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิก

สภาท้องถิ่น 

๒)กิจกรรมส่งเสรมิสมาชิก

สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

๔.๔ เสรมิพลัง

การมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการทุก

ภาคส่วนเพ่ือ

ต่อต้านการทุจริต 

     

มิติท่ี ๔ รวม จ านวน  ๔  โครงการ - - - - 
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ส่วนที่ ๓ 
*********************************************** 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่  จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้  ในที่สุด
นั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วม
ต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 
ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วาง
กรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของ
ภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง  ที่ดีขึ้นแล้ว 
แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้  (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่ วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ  หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร  สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล       
วะตะแบก  จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
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๓. วัตถุประสงค ์ 
  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
 ๔. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   
๖. วิธีด าเนินการ  
  ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักในการให้บริการ
สาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่
จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติของพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
          ๑.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
          ๒.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
          ๔.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
          ๕.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
          ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน 
          ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบล     
วะตะแบกจึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกข้ึนมา 
๓. วัตถุประสงค ์ 
          ๑.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ได้น าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
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          ๒.  เพ่ือให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน             
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          ๓.  เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  พนักงานส่วนต าบล 
          ๔.๒  พนักงานครู 
          ๔.๓  ลูกจ้างประจ า 
          ๔.๔  พนักงานจ้าง 
          ๔.๕  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          วัดวะตะแบก ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 
๖. วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑ วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
          ๖.๒  ติดต่อประสานวิทยากร 
          ๖.๓  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
          ๖.๔  ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การท างานได้อย่างเหมาะสม 
 
 

โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่  
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ครอบครัวจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของสังคมไทยที่เป็นจุดก าเนิดของความรัก
และความเชื่อมั่น ผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวเป็นคนที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ จากหลาย ๆ 
ครอบครัวรวมกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้าน หากทุก ๆ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ให้



17 
 

เอ้ืออ านวยต่อการมีสุขภาพที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทุก ๆ ครอบครัวร่วมมือกันปรับปรุงและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท าให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจพัฒนาท าให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง 
          ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก จึงได้จัดโครงการกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านน่าอยู่ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 
๓. วัตถุประสงค ์ 
        ๑.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
          ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนการดูแลบ้านเรือนของตนเอง 
        ๓.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นแนวทางการพัฒนาแผนใหม่ 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การ
ด าเนินโครงการ 
          ๖.๓  ก าหนดการจัดโครงการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน 
          ๒.  ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน 
          ๓.  เกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชน 
 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก” 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล       
วะตะแบก  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
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          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว     
๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
           ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
           ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยต่อไป   
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๓.  วัตถุประสงค์  
           เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๔.๑  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
          ๔.๒  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
          ๔.๓  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ๖.๒  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
          ๖.๓ จดัตั้งคณะท างาน 
          ๖.๔  ประชุมคณะท างาน 
          ๖.๕  จัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
          ๖.๖  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          ๖.๗  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          ๖.๘  รายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี” 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี”  
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ  
   เพื่อใหก้ารบนัทกึบญัช ีการจดัท าทะเบยีนคุมเงนิรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
เป็นแนวทางเดยีวกนัและ สอดคล้องกบัการปฏบิตังิานในระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่จงึมกีจิกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บญัช ีกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก
จดัท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ  คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงนิตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
ด าเนินงานตาม ขัน้ตอนของระเบยีบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสอืสัง่การที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่ถอื
เป็นเรื่องส าคญัที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิน่จะต้องท าตามกฎหมาย ระเบยีบ และมคีวามจ าเป็นต่อ
การบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
3. วตัถปุระสงค ์ 
   3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบญัช ีกองคลงั มคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิตามระเบียบ 
ประกาศ และหนงัสอืที ่เกีย่วขอ้ง  
   3.2 เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน ทีอ่าจจะท าใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝ่ายบญัช ีกองคลงั  
5. พื้นท่ีดาํเนินการ กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
6. วิธีดาํเนินการ  
   จดัท าทะเบียนคุมเงนิรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ทีต่ัง้ไว ้ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ ทุกปีงบประมาณ (หว้งวนัที ่1 ตุลาคม  ถงึวนัที ่30 กนัยายน)  
8. งบประมาณดาํเนินการ ไมใ่ชง้บประมาณ  
9. ผูร้บัผิดชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์ 
   10.1 บุคลากรฝ่ายบญัช ีกองคลงั มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบ ประกาศ
และหนงัสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้ง  
   10.2 ลดข้อผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสยีหายแก่ทางราชการ 
และเป็นไปในทศิทาง เดยีวกนั  
   10.3 เกดิความคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพในการบรหิารงบงบประมาณ  
 
 

กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัด”ุ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัด”ุ  
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ  
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   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ง
ก าหนดใหม้กีารบรหิารราชการ อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุ้มค่าในเชงิภารกจิของรฐั และเกดิ
ประโยชน์สงูสุดกบัประชาชนและการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพสัดุ 
ปี 2535 และแกไ้ขเพิม่เตมิและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
3. วตัถปุระสงค ์ 
   3.1 เพื่อปรบัปรงุการด าเนินงานดา้นจดัซือ้จดัจา้ง  
   3.2 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการรายงานผูบ้รหิาร  
   3.3 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน  
   3.4 เพื่อใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิตังิาน  
   3.5 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการจดัหาพสัดุ  
   3.6 เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บัประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 หวัหน้าฝ่ายและผูอ้ านวยการกองพสัดุและทรพัยส์นิ  
    4.2 เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุ  
5. พื้นท่ีดาํเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
6. วิธีดาํเนินการ  
   6.1 จดัเกบ็ขอ้มลูในการจดัซือ้จดัจา้ง  
   6.2 จ าแนกวธิีการจดัซื้อจดัจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ
จ านวนงบประมาณ  
   6.3 สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้ง  
   6.4 สรปุปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน  
   6.5 รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี  
   6.6 รายงานการวเิคราะหผ์ลการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปี  
   6.7 เผยแพรข่อ้มลูใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดาํเนินการ ไมใ่ชง้บประมาณ  
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ กองพสัดุและทรพัยส์นิ องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์ 
   10.1 ประชาชนได้รบัทราบข้อมูลในการบรหิารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสทิธภิาพ  
   10.2 ผูบ้รหิารมขีอ้มลูในการวางแผนการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพ  
   10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสทิธภิาพและเกดิความคุม้ค่าเป็น ประโยชน์กบัประชาชน 
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กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลกัการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2558  
3. วตัถปุระสงค ์ 
   3.1 เพื่อเป็นการปฏบิตังิานใหโ้ปรง่ใส สามารถตรวจสอบได้  
   3.2 เพื่อใหห้น่วยงานมรีะบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  
   3.3 เพื่อเป็นการป้องกนัการใชจ้า่ยเงนิ เพื่อส่งเสรมิธุรกจิของตนและพวกพอ้ง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุ  
5. พื้นท่ีดาํเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
6. วิธีดาํเนินการ  
   6.1 จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถงึความเกีย่วขอ้งกบั
ผูเ้สนองานในการจดัหาพสัดุ  
   6.2 ปรบัปรุงขัน้ตอนการรายงานผลการจดัหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถงึความเกีย่วขอ้งกบัผู ้เสนองานในการจดัหาพสัดุ เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔  
8. งบประมาณดาํเนินการ ไมใ่ชง้บประมาณ  
9. ผูร้บัผิดชอบ กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์ 
   10.1 มรีะบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  
   10.2 มกีารป้องกนัการใชจ้า่ยเงนิ เพื่อส่งเสรมิธุรกจิของตนและพวกพอ้ง  
   10.3 มกีารปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสตรวจสอบได ้
 
 

 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล (ถือปฏิบติัตามระเบียบ) 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
(ถือปฏิบติัตามระเบียบ)  
2. หลกัการและเหตผุล  
   พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวะตะแบก  เป็นบุคลากรทีม่คีวามส าคญัต่อองคก์ร โดยการ ขบัเคลื่อนการพฒันางาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มศีกัยภาพ โดยมุ่งผลสมัฤทธิข์องงานใหเ้กดิประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชน การพฒันางานขององคก์รจะบรรลุผลไดต้้องเริม่มาจากบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน ซึง่เป็นปัจจยั
ส าคญัในการพฒันางานให้มคีุณภาพ จะต้องมมีาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชดัเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพฒันาระบบบรหิารให้มี
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ประสทิธภิาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสรา้งมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บรกิารที่เป็น ธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จรงิต่อไป การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วม  ของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎกีา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ทีก่ าหนดใหก้ารบรหิาร
กจิการบ้านเมอืงที่ดนีัน้ ต้องก่อใหเ้กดิ ประโยชน์สุขของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั มี
ประสทิธภิาพเกดิความคุ้มค่าในเชงิภารกจิของรฐั ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพการ
บรหิารงานบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรมในการท างาน มคีวามโปร่งใส 
และตรวจสอบการท างานได ้จงึไดจ้ดัใหม้มีาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงาน บุคคลขึน้  
3. วตัถปุระสงค ์ 
   3.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบรหิารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวะตะแบก  
   3.2 เพื่อให้การปฏิบตัิงานบุคลากรมรีูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้ 
 
   3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บรหิารงานบุคคล  
   3.4 เพื่อปรบัปรุงกลไกการปฏบิตัิราชการด้านบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวะตะแบกใหม้ปีระสทิธภิาพไดค้นด ีคนเก่งเขา้มา ท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จดัท ามาตรการด้านการบรหิารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   
จ านวน 1 มาตรการ  
5. พื้นท่ีดาํเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
6. วิธีดาํเนินการ  
   6.1 ก าหนดหลกัเกณฑ ์การบรหิารงานบุคคลในเรือ่งการบรรจุ แต่งตัง้ โยกยา้ย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงนิเดอืน  
   6.2 น าหลกัเกณฑก์ารบรหิารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏบิตังิานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพรม่าตรการการบรหิารงานบุคคล   
   6.4 ด าเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล  
   6.5 สรปุผลการด าเนินการบรหิารงาน  
7. ระยะเวลาดาํเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดาํเนินการ ไมใ่ชง้บประมาณ  
9. ผูร้บัผิดชอบ ส านกัปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   
10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ ์ 
   10.1 ผลผลิต  
     –มมีาตรการด าเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลวะ
ตะแบก   จ านวน 1 มาตรการ  
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    - เจา้หน้าทีง่านบรหิารงานบุคคลสามารถปฏบิตังิานเป็นไปตามาตรฐานและหลกั
ธรรมาภบิาล  
   10.2 ผลลพัธ ์ 
    - ลดขอ้รอ้งเรยีนในการด าเนินการดา้นบรหิารงานบุคคล  
    - บุคลากรมคีวามพงึพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล  
           - การบรหิารงานบุคคลของเทศบาลมคีวามโปร่งใส สามารถป้องกนัการทุจรติของ
เจา้หน้าทีไ่ด ้
 

 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”       
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความ
ดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง  ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น  
เงินเดือน  
 
๓. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๖. วิธีด าเนินการ  
   ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลวะตะแบก โดยแต่งตั้งปลัดอบต.เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยประกอบด้วยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวะตะแบก ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลวะตะแบก เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้
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โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการ
ปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลวะตะแบก รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกเสนอมา 
 ๗ . ระยะเวลาด าเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุก
ปีงบประมาณ     
๘. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 

 
กิจกรรมการจดับริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน

โดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจดับริการสาธารณะและการบริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทดัเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบติั 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกบรหิารจดัการโดยการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีโดนด าเนินการจดัตัง้ศูนยบ์รกิารร่วมหรอืศูนยบ์รกิารเบ็ดเสรจ็ ณ 
จุดเดยีว ( One Stop Service) ณ องค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบกเป็นศูนย์บรกิารประชาชนใน
การตดิต่อสอบถามขอ้มูล ยื่นค าขออนุมตั ิอนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวะตะแบก  ตดิตามความคบืหน้า และแจง้ผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รบับรกิาร
ทราบ โดยมีการปรบัระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบรกิารที่เชื่อมต่อระหว่าง
ศูนย์บรกิารร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทัง้ในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรบัเงนิ และ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยอ านวยความ
สะดวกในการปฏบิตังิาน ใชร้ะบบบตัรควิอตัโนมตั ิเพื่อใหบ้รกิารตามล าดบั จดัสถานที ่สิง่อ านวยความ
สะดวกอื่นๆ เพื่อให้บรกิารที่ดกีบัประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รบัความพงึ
พอใจโดยทดัเทียมกนัและไม่เลอืกปฏบิตัินอกจากนี้ องค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบกยงับรหิาร
จดัการบรกิารสาธารณะ ตามเกณฑม์าตรฐานการปฏบิตัริาชการของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
ไดม้าตรฐานทัง้ 17 ประเดน็ โดยในขัน้ตอนกระบวนปฏบิตัภิารกจิ ค านึงถงึการอ านวยความสะดวกแก่



26 
 

ประชาชน สรา้งความโปร่งใสในการบรกิารสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบัความพงึพอใจโดยทดัเทยีม
กนัและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบรกิารสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบัความพึงพอใจโดย
ทดัเทยีมกนัไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
  3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนั 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏบิตังิานบรกิารสาธารณะ ให้ประชาชนได้รบั
ความพงึพอใจโดยทดัเทยีมกนัและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
5. พื้นท่ีดาํเนินการทุกส านกั/กอง/ฝ่าย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
6. วิธีดาํเนินการ 
  6.1 ด าเนินการปฏบิตังิานบรกิารสาธารณะ ใหป้ระชาชนไดร้บัความพงึพอใจโดยทดัเทยีม
กนัและไม่เลอืกปฏิบตัิให้ได้มาตรฐานทัง้ 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ,  
ดา้นระบบระบายน ้า, ด้านน ้าเพื่อการบรโิภค, ด้านการพฒันาเดก็และเยาวชน, ดา้นการส่งเสรมิกฬีา, 
ด้านการส่งเสรมิผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสรมิผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสรมิการ
พฒันาสตร,ี  
ด้านการส่งเสรมิอาชีพ , ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสรมิศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีท้องถิน่, ด้านการส่งเสรมิการท่องเที่ยว, ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ  
สิง่แวดลอ้ม, ดา้นศกึษา และด้านการจดับรกิารสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนั การก าจดัผกัตบชวาและวชัพชืในแหล่งน ้า การลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ตัง้แต่แหล่งก าเนิด การจดัการน ้าเสยีแผนพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง และกจิกรรมเพื่อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพืน้ที)่ 
  6.2 ประเมนิมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกจิกรรม 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดาํเนินการใชจ้า่ยจากงบประมาณรวมในค่าวสัดุ/ค่าใชส้อยฯ 
9. ผูร้บัผิดชอบทุกส านกั/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
  10.1 สร้างความโปร่งใสในการบรกิารสาธารณะให้ประชาชนได้รบัความพึงพอใจโดย
ทดัเทยีมกนัและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
  10.2 ไมม่กีารทุจรติคอรร์ปัชนัในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
 

โครงการ :ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตหิน่วยงาน/บุคคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ 
1. ช่ือโครงการ :ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บคุคลท่ีประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ 
2. หลกัการและเหตผุล 
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  สงัคมในปัจจุบนัอยู่ด้วยความเร่งรบี แก่งแย่งแข่งขนั เพื่อความอยู่รอดในเชงิเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม จรยิธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายใน
ปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจรติทุกระดบัทุกภาคส่วนรวมถงึปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหค้นดมีทีีย่นืในสงัคม สรา้งแบบอยา่งทีด่แีก่คนรุ่นหลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โคกปรงจงึจดัใหม้กีารยกย่อง เชดิชูเผยแพร ่ประชาสมัพนัธแ์ละมอบรางวลัหรอืประกาศเกยีรตคิุณแก่
ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสรมิสร้างขวญัและก าลงัใจแก่คนดีเหล่านัน้ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สงัคมที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสงัคมแห่งความดีอย่างเป็น
รปูธรรม เนื่องจากความดแีละคุณธรรม เป็นรากฐานอนัส าคญัในการพฒันาสงัคม สู่ความอยู่เยน็เป็น
สุข 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม 
จรยิธรรม 
  3.2 เพื่อยกย่องเชดิชูเกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีใ่หค้วามช่วยเหลอืกจิการสาธารณะของ
ทอ้งถิน่ 
  3.3 เพื่อยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลทีด่ ารงตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  3.4 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มี
แบบอย่างที่ดอีนัเป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจติส านึกให้สงัคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดมีาก
ยิง่ขึน้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตมีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งทีด่จี านวนไมน้่อยกว่า 10 คน/ปี 
5. พื้นท่ีดาํเนินการพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
6. วิธีดาํเนินการ 
  จดัให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติ
ปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
เวบ็ไซตอ์งค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  สื่อสงัคม (Social Media) เป็นตน้ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดาํเนินการไมใ่ชง้บประมาณ 
9. ผู้รบัผิดชอบโครงการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กองวชิาการและแผนงาน ส านักปลดั องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลวะตะแบก 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธจ์ านวนหน่วยงาน/บุคคลทีไ่ดร้บัการยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิ
 
 
 
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาํคณุประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวะตะแบก 
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1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทํา
คณุประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวะตะแบก 
2. หลกัการและเหตผุล 
  การส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสงัคม ถือเป็นการสร้าง
รากฐานอนัส าคญัในการพฒันาสงัคมสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสรมิและสนบัสนุนให้
คนด ารงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมคีุณธรรม จรยิธรรม วริยิะอุตสาหะ กล้าหาญ 
ซื่อสตัยส์ุจรติ และเสยีสละเพื่อส่วนรวม ถอืว่าเป็นหลกัส าคญัของการท าความดดีงันัน้ เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากร หน่วยงานทีม่คีวามตัง้ใจในการปฏบิตังิานด้วยความซื่อสตัย ์สุจรติ ท าความดอีย่างต่อเนื่อง
เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลวะตะแบก ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรอืเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
อย่างสม ่าเสมอ จงึจดักจิกรรมยกย่องและเชดิชูความด ีความซื่อสตัย ์สุจรติ และการต่อต้านการทุจรติ
แก่บุคคล หน่วยงาน องคก์รดเีด่นผูท้ าความด ีมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และผูท้ าคุณประโยชน์หรอืเข้ารว่ม
ในกิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่อง
บุคคลผู้เสยีสละและท าคุณประโยชน์ให้กบัองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกปรงที่ควรได้รบัการยกย่อง
ชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน 
หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลต าบลหนองสรวงมคี่านิยม ยกย่อง เชดิชูและเห็นคุณค่าของการ
ประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่ผูท้ าคุณประโยชน์ และมสี่วนร่วมในกจิกรรมขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
  3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก  ตระหนักถึงความซื่อสตัยส์ุจรติ เสยีสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
  3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บรหิารส่วนต าบลวะตะแบก มคี่านิยม ยกย่อง เชดิชูและเห็นคุณค่าของการประพฤตปิฏบิตัิตนตาม
หลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชน หน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบล     
วะตะแบก 
  - ผูท้ าคุณประโยชน์ และมสี่วนรว่มในกจิกรรมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
5. พื้นท่ีดาํเนินการพืน้ทีใ่นเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
6. วิธีดาํเนินการ 
  6.1 จดัประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินกจิกรรมเพื่อสรา้งมาตรการร่วมกนัในการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในการคดัเลอืกบุคคล หน่วยงาน องคก์รดเีด่น 
  6.2 คดัเลอืกและประกาศยกยอ่งบุคคล หน่วยงาน องคก์รท าความด ีเพื่อใหเ้ป็นแบบอยา่ง 
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  6.3 จดักจิกรรมยกย่องเชดิชเูกยีรต ิและมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องคก์รดเีด่น
ทีผ่่านการคดัเลอืกและไดค้ะแนนสงูสุด 
7. ระยะเวลาดาํเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดาํเนินการไมม่งีบประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
  10.1 ยกยอ่งและเชดิชเูกยีรตแิก่บุคคล หน่วยงาน องคก์รดเีด่น ผูท้ าคุณประโยชน์หรอืเขา้
รว่มในกจิกรรมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
  10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก มคี่านิยม 
ยกยอ่ง เชดิช ูและเหน็คุณค่าของการประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 

 
 
กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคมุดแูล การปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวะตะแบก 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรม ให้ความร่วมมือกบัหน่วยตรวจสอบท่ีได้ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคมุดแูล การปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวะตะแบก 
2. หลกัการและเหตผุล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยตรวจสอบทีไ่ดด้ าเนินการตาม
อ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะ
ตะแบกเนื่องจากเหน็ความส าคญัของการตรวจสอบทีจ่ะเป็นปัจจยัส าคญัช่วยใหก้ารด าเนินงานตาม
ภารกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบกเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ช่วย
ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากการด าเนินงานทีผ่ดิพลาดและลดความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่
นอกจากจะใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จงัหวดั, อ าเภอ) แลว้ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบกยงัใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบภายในดว้ย โดยใหม้เีจา้หน้าที่
ตรวจสอบภายในท าหน้าทีต่รวจสอบภายในโดยอสิระ/มแีผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการใหค้วามรว่มมอืกบัส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ในการ
ตรวจสอบบญัชแีละงบการเงนิประจ าปี ไดม้อบหมายใหห้น่วยงานผูเ้บกิ/หวัหน้าหน่วยคลงั มหีน้าทีใ่ห้
ค าชีแ้จงและอ านวยความสะดวกแก่เจา้หน้าทีข่องส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิกรณไีดร้บัขอ้ทกัทว้ง
ใหห้วัหน้าหน่วยงานผูเ้บกิ/หวัหน้าหน่วยงานคลงัปฏบิตัติามขอ้ทกัทว้งโดยเรว็ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 45 วนั
นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ขอ้ทกัทว้ง กรณทีีช่ีแ้จงขอ้ทกัทว้งไปยงั สตง.แลว้ แต่ สตง.ยนืยนัว่ายงัไม่มี
เหตุผลทีจ่ะลา้งขอ้ทกัทว้ง กจ็ะด าเนินการชีแ้จงเหตุผลและรายงานใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัใหเ้สรจ็สิน้
ภายใน 45 วนั นับจากวนัทีไ่ดร้บัทราบผลการวนิิจฉยัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรบั
เงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการตรวจเงนิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2548 ในกรณทีีม่กีารตรวจสอบการทุจรติ มกีาร
มอบหมายใหง้านสอบสวนและด าเนินการทางวนิยั มหีน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย



30 
 

โดยเครง่ครดั เทีย่งธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิกรณมีเีรือ่งรอ้งเรยีนกล่าวหาบุคลากรทีป่ฏบิตัริาชการตาม
อ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบนอกจากนี้ ยงัใหค้วามรว่มมอืกบัส านกังาน ป.ป.ช./ส านกังาน ป.ป.ช. จงัหวดั 
ทีไ่ดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดแูล การปฏบิตัริาชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวะตะแบก เพื่อความโปร่งใส และป้องกนัการทุจรติ และผลการบรหิารงานทีผ่่านมาใน
รอบ 10 ปี ไมพ่บการทุจรติแต่อยา่งใด 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อใหเ้ป็นมาตรการจดัการ กรณไีดร้บัทราบหรอืรบัแจง้ หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ 
  3.2 เพื่อความโปรง่ใส และป้องกนัการทุจรติ ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตทุกส านกั/กอง/ฝ่าย จดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการต่อผูบ้รหิาร 
5. พื้นท่ีดาํเนินการทุกส านกั/กอง/ฝ่าย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
6. วิธีดาํเนินการ 
  - ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยตรวจสอบที่ไดด้ าเนินการตามอ านาจ
หน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบควบคุม ดแูล การปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
  - ปฏบิตัติามขอ้ทกัทว้งฯ ตามระเบยีบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔)    
8. งบประมาณดาํเนินการไมใ่ชง้บประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการทุกส านกั/กอง/ฝ่าย องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
  10.1 องค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบกมมีาตรการจดัการ กรณีไดร้บัทราบหรอืรบัแจง้ 
หรอืตรวจสอบพบการทุจรติ 
  10.2 องค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบกมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจรติ ตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
 
 
 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลวะ
ตะแบกให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
2. หลกัการและเหตผุล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้
ประชาชนเขา้ตรวจดไูด ้ 
ณ ทีท่ าการของหน่วยงานของรฐัโดยเรยีกสถานทีท่ีจ่ดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูข่าวสารและใหบ้รกิารว่า  
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมเีจตนารมณ์ให้ประชาชนมโีอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รบัข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรฐัดงันัน้ เพื่อให้การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
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ก าหนด องค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบกจงึได้ให้มสีถานที่ส าหรบัประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารซึง่ได้รวบรวมไว ้โดยจดัเป็นศูนยข์อ้มลูข่าวสาร ให้บรกิาร ณ ศูนยบ์รกิารร่วมองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลวะตะแบกโดยมงีานศูนยบ์รกิารข้อมูลฝ่ายประชาสมัพนัธ์ กองวชิาการและแผนงาน เป็น
ผู้รบัผดิชอบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรบัรู้
สทิธแิละหน้าทีข่องตนอยา่งเตม็ทีใ่นการแสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถูกต้องตรง
กบัความเป็นจรงิ ในการรกัษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
  3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตศูนยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นท่ีดาํเนินการณ ศูนยข์อ้มลูข่าวสารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก(ภายในศูนยบ์รกิาร
รว่ม องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก)  
6. วิธีดาํเนินการ 
  6.1 มกีารจดัตัง้ศูนยข์อ้มลูขา่วสารและจดัสถานทีใ่หป้ระชาชนเขา้ตรวจดูขอ้มลู 
  6.2 มกีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเป็นปัจจบุนั 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงนิ การจดัหาพสัดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ วธิีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบงัคบัที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได ้ขอ้มลูครบตามรายการทีก่ าหนด 
  6.4 มกีารจดัประชุมให้ความรูแ้ก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เกี่ยวกบัการ
ปฏบิตัติาม พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มกีารใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเกี่ยวกบั พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มบีรกิารอนิเตอรเ์น็ตส าหรบัใหบ้รกิารประชาชนทัว่ไป 
  6.7 มกีารจดัเกบ็สถติผิูม้ารบับรกิารและสรปุผลเสนอผูบ้รหิาร 
7. ระยะเวลาดาํเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดาํเนินการไมใ่ชง้บประมาณ   
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธจ์ านวนศูนยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 

 
 

มาตรการ “จดัให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวะ
ตะแบก” 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จดัให้มชี่องทางที่ประชาชนเขา้ถงึข้อมูลข่าวสารขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลวะตะแบก”  

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของมาตรการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรฐัจะต้องจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มูลทีส่ าคญัๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสรา้ง
และการจดัองคก์ร อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอื่นๆดงันัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก
จงึไดต้ระหนักและเหน็ความส าคญัของการเผยแพร่ขอ้มลูทีส่ าคญัๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อใหก้ารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ หน่วยประชาสมัพนัธ ์
ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เวบ็ไซต์ของหน่วยงานหรอืสื่อสงัคม (Social Media) หมายเลขโทรศพัท์
เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิง่พิมพ์ต่างๆ โทรทศัน์ วทิยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทัง้นี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหน้าทีแ่ละเขา้ถงึขอ้มลูตามภารกจิหลกัของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ไดง้า่ยและสะดวกมากขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อใหม้ชี่องทางการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานทีห่ลากหลาย 
  3.2 เพื่อใหป้ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 
  3.3 เพื่อใหม้ชี่องทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่ขา้ถงึประชาชนไดง้า่ย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 
ช่องทาง 
5. พื้นท่ีดาํเนินการพืน้ทีท่ ัง้ในและนอกเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก   
6. วิธีดําเนินการจดัให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ไดแ้ก่ 
  - บอรด์หน้าส านกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
  - บอรด์ประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก  รา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/
หมูบ่า้น 
  - ประกาศเสยีงตามสาย/วทิยชุุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสยีง/หน่วยประชาสมัพนัธ์
เคลื่อนที ่
  - ศูนยข์อ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มเีจา้หน้าที่ให้บรกิารประจ าและให้
ประชาชนสบืคน้ไดเ้อง 
  - จดัส่งเอกสารเผยแพรร่ายงานประจ าปี 
  - ประชาสมัพนัธข์อ้มลูการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผ่านสื่อมวลชน/การ
จดัแถลงขา่ว 
  - หนงัสอืพมิพห์รอืวทิยทุอ้งถิน่ 
  - ประกาศผ่านเวบ็ไซต์/เวบ็บอรด์/เฟสบุ๊ค ทีม่ขีอ้มลูผลการด าเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
  - รายการ TV  
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  - รายการทาง Youtubeออนไลน์ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดาํเนินการไมใ่ชง้บประมาณ  
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการส านกัปลดั กองคลงั  กองช่างองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก   
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธจ์ านวนช่องทางในการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 

โครงการมาตรการกาํหนดขัน้ตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการกาํหนดขัน้ตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน  
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  งานสาธารณสุขเทศบาลต าบลวะตะแบกเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการ
ให้บรกิารแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทัง้ในด้านการรกัษาพยาบาลและการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้รบับรกิารที่มมีาตรฐานอย่างเท่าเทยีมกนั ทัว่ถงึเสมอภาคตามรฐัธรรมนูญของประเทศ
ไทยการแสดงความคดิเหน็ของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพฒันาปรบัปรุงบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
รวมทัง้เป็นช่องทางทีเ่ปิดใหป้ระชาชนไดม้สี่วนรว่ม และไดร้บับรกิารทีม่คีวามเท่าเทยีมและโปรง่ใส 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรบัเรื่องร้องเรยีน หรือรบัความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
  3.2 เพื่อใหป้ระชาชนไดท้ราบขัน้ตอน และกระบวนการในการรอ้งเรยีน 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิตมชี่องทางและก าหนดขัน้ตอนกระบวนการในการรอ้งเรยีน 
5. พื้นท่ีดาํเนินการงานสาธารณสุข องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก   
6. วิธีดาํเนินการจดัท าขัน้ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากประชาชน ไดแ้ก่ 
  - กล่องรบัความคดิเห็นตดิตัง้ไว้ ณ บรเิวณจุดให้บรกิารงานสาธารณสุของค์การบรหิาร
ส่วนต าบลวะตะแบก 
  - ผ่านเวบ็ไซตอ์งคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก   
7. ระยะเวลาดาํเนินการตุลาคม 25๖๑ – กนัยายน 25๖๔ 
8. งบประมาณดาํเนินการไมใ่ชง้บประมาณ 
9. ผูร้บัผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ์ประชาชนไดร้บัทราบขัน้ตอน กระบวนการ และแสดงความคดิเหน็ผ่านช่องทาง
ในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน   
 

มาตรการแก้ไขเหตเุดือดร้อนราํคาญ ด้านการสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตเุดือดร้อนราํคาญ ด้านการสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  งานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม องค์การบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก  เป็นส่วนงานที่มี
อ านาจหน้าที่ โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตาม
พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึง่มุง่เน้นการบรกิารใหป้ระชาชนอยูใ่นสภาพสิง่แวดลอ้มที่
ดเีอื้อต่อการด ารงชวีติไดอ้ย่างปกตสิุข ดงันัน้ เมื่อมกีรณีการแจง้เรื่องราวหรอืรอ้งทุกขอ์นัมลีกัษณะที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภาพสิง่แวดลอ้มทีม่เีหตุเดอืดรอ้นร าคาญ เช่น กลิน่เหมน็ เสยีงดงั งานสาธารณสุขและ
สิง่แวดลอ้มจงึมหีน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดอืดรอ้นร าคาญนัน้เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนโดยเรว็ 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อรบัแจง้ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ทีเ่กี่ยวกบัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเรว็ 
  3.2 เพื่อเป็นการบรกิารประชาชนใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีด่เีสมอ 
  3.3 เพื่อเป็นการก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานของเจา้หน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
  รบัแจ้งเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นที่
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก   
5. วิธีดาํเนินการ 
  5.1 จดัท าค าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบด าเนินการเกี่ยวกบัเหตุเดอืดรอ้นร าคาญ  
  5.2 เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบช่องทางในการแจง้เหตุเดอืดรอ้นร าคาญ 
  5.3 รบัแจ้งโดยตรงหรอืรบัเรื่องผ่านศูนย์รบัเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบรหิารส่วนต าบล        
วะตะแบก   
  5.4 ด าเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บรหิาร
พจิารณาสัง่การเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง เพื่อแกไ้ขปัญหาตามความจ าเป็นและเรง่ด่วน 
  5.5 แจง้ผลการปฏบิตังิานใหผู้ร้อ้งทราบ 15 วนั นบัแต่วนัรบัแจง้ 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
  ให้บรกิารในวนั เวลาราชการวนัจนัทร ์– วนัศุกร ์ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ไดแ้ก่  
   1) ไปรษณยี ์2) โทรศพัท ์ 
   3) โทรสาร 4) เวบ็ไซต ์ 
   5) เฟสบุ๊ค 
7. งบประมาณดาํเนินการไมใ่ชง้บประมาณ 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก   
9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
  9.1 มสีถติจิ านวนเรื่องรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีนเหตุเดอืดรอ้นร าคาญเป็นประจ าทุกเดอืน ท าให้
เห็นว่าประชาชนได้มสี่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสงัคมและการอยู่ร่วมกนั แสดงให้เห็นถงึการเปิด
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โอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลวะ
ตะแบก   
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงเหตุเดอืดรอ้นร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจง้เหตุ
หรอืรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
  9.3 ออกตรวจพืน้ทีแ่ละแจง้ผลการด าเนินการใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 15 วนั 
 

กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์บัทราบ 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเทจ็จริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกขร์บัทราบ 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  การแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ในการรบัเรื่องร้องเรยีน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคญัเพราะการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการทุกครัง้จะต้องมกีารตรวจสอบ กลัน่กรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนได้รบัทราบข้อเท็จจรงิ ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เมื่ อด าเนินการตาม
ขัน้ตอนเรือ่งการรอ้งเรยีนรอ้งทุกขเ์สรจ็แลว้ใหแ้จง้ผูร้อ้งรบัทราบโดยเรว็ไมเ่กนิ 15 วนั 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดัลดปัญหาทุจรติ 
  3.2 เพื่อให้เกิดการปฏบิตัหิน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าขอ้เสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏบิตั ิ
  3.3 เพื่อใหผู้ร้อ้งไดร้บัทราบขัน้ตอนของการด าเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนรอ้งทุกขแ์ละส่งเสรมิ
ภาคประชาชนรว่มตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการดาํเนินการผูร้อ้งเรยีนรอ้งทุกขท์ุกราย 
5. พื้นท่ีดาํเนินการ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก   
6. วิธีการดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้เสรจ็แจง้ผูร้อ้งโดยเรว็ไมเ่กนิ 15 วนัท าการ 
7. ระยะเวลาดาํเนินการปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 
8. ผูร้บัผิดชอบโครงการส านกัปลดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลวะตะแบก 
9. งบประมาณดาํเนินการไมใ่ชง้บประมาณ 
10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
 10.1 การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการถูกตอ้งตามระเบยีบ กฎหมาย เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

          10.2 ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตังิานดา้นการรอ้งเรยีนรอ้งทุกข์ 
 

โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจาก 
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๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หญ้าปล้อง 
          ๒.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
          ๓.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          ๓.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          ๔.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
          ๕.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          ๒.  ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
          ๓.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
1. ช่ือโครงการ :กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 



37 
 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครฐัหรอืเอกชนทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะ
ช่วยควบคุมหรอืลดความเสี่ยงของหน่วยงานใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัไดซ้ึ่งจะท าใหป้ฏบิตังิานและการ
จดัการของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ในอดตีทีผ่่านมาการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั ได้
มกีารควบคุมภายในตามทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใหใ้ชเ้ป็นเรื่องๆ ไป ซึง่อาจอยูใ่นรปูของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบญัช ีหนังสอืสัง่การ และหนังสอืตอบข้อหารอืต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมดา้นการเงนิและบญัชแีละการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ีท่างราชการก าหนด
ไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจดัการด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านการเงนิและบญัชใีนหน่วยงาน จงึไม่
สามารถสะทอ้นภาพถงึผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ของหน่วยงานไดร้ะบบการควบคุมภายในที่ด ีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เหน็เป็นองคร์วมของหน่วยงานนัน้ๆ ว่ามกีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลหรอืไม่เพยีงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรฐัยงัไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรัว่ไหลท าให้เกดิความเสยีหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สมัฤทธิผ์ล ทัง้น้ีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกดิจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบตัิงานทัง้กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอตลอดจนขาดการประเมนิและการบรหิารความเสีย่งการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพฒันาให้ระบบการควบคุมภายในดงักล่าวทนัสมยัอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  พจิารณาแล้วเหน็ว่าเพื่อให้องค์กรมแีนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการปฏบิตัิงานในหน่วยงานจงึได้
ก าหนดกจิกรรมการตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกขึน้ 
3. วตัถปุระสงค ์
  3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรพัยากรเป็นไปอย่างประหยดัและคุ้มค่า โดยลดขัน้ตอนการปฏบิตัิงานที่ซ้ําซ้อนหรอืไม่จ าเป็น ลด
ความเสีย่งหรอืผลเสยีหายดา้นการเงนิหรอืดา้นอื่นๆ ทีอ่าจมขีึน้ 
  3.2 เพื่อให้มขี้อมูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สรา้งความ
มัน่ใจแก่ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการบรหิารและการปฏบิตังิาน และบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 
  3.3 เพื่อใหบุ้คลากรมกีารปฏบิตัติามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสญัญา ขอ้ตกลง ระเบยีบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
4. เป้าหมาย 
  เพื่ อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงาน อกีทัง้ยงัเป็นการควบคุมหรอืลดความเสีย่ง
ของหน่วยงานใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ซึง่จะท าใหก้ารปฏบิตังิานและการจดังานของหน่วยงานบรรลุ
ตามวตัถุประสงค ์
5. วิธีดาํเนินการ 
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  5.1 แต่งตัง้คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6     
  5.2 ประชุมคณะท างานเพื่อปรบัปรุงพฒันาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การปฏบิตัติามภารกจิและตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาเทศบาล
ต าบลหนองสรวงเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อ
สรปุขอ้มลู 
  5.4 รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่างๆ ใหผู้บ้รหิารทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดาํเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒–25
๖๔)  
7. หน่วยงานรบัผิดชอบทุกกอง/ส านกั ขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
8. งบประมาณดาํเนินการไมใ่ชง้บประมาณ 
9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงคท์ีว่างไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  2. การใชท้รพัยากรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประหยดั และคุม้ค่า 
  3. มขีอ้มูลและรายงานทางการเงนิที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ใน
การตดัสนิใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมรีะบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัทีว่างไว ้
  5. เป็นเครือ่งมอืช่วยผูบ้รหิารในการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานดอียา่งดยีิง่ 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
  10.2 กจิกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ไดด้ าเนินการแกไ้ข 
  10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มกีารจดัการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดบัความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคุม
ภายใน (รอ้ยละ 80 ในระดบัมาก) 

 
 

โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการ
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ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของอบต.  ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
          ๒.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต.อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 
          ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต. 
          ๔.  เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 ๔.  เป้าหมาย          
          ๑.  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน 
          ๒.  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
          ๓.  เสียงตามสาย 
          ๔.  จัดท า Presentation น าเสนอผลงานของอบต. 
          ๕.  อ่ืน ๆ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  เสนออนุมัติโครงการ 
          ๒.  ด าเนินการประชุม 
          ๓.  มอบหมายงาน 
          ๔.  ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ 
          ๕.  ติดตามและประเมินผล 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของ อบต. เป็นตัวชี้วัด 
 
 

 
มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น า ไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก จึงจัดท ามาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
          ๒.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
          ๓.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส           
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
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          ๖.๑  จดัท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
          ๖.๒  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
          ๖.๓  ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ           
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ –๒๕๖๔ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์          
       มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
๑. ชือ่โครงการ  :  การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก จึงได้จัดท าข้อตกลงและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกกับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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          ๒.  เพ่ือให้หน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
          ๓.  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ           
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กร 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  ชี้แจงแต่ละส่วนงานและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
          ๖.๒  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
          ๖.๓  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน           
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
                    ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
         มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 

โครงการจัดประชาคมระดับต าบล/หมู่บ้าน 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดประชาคมระดับต าบล/หมู่บ้าน  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  ได้ให้ความส าคัญต่อการกระจาย

อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ ตามหมวด ๑๔ ซึ่งว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น  

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น  ตามมาตรา ๒๘๑ – 

๒๙๐ บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารงานบุคคลการเงินและ

การคลัง  และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้แจ้งในข้างต้น  ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับ

การกระจายอ านาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา ๑๖ (๑๕) และมาตรา ๑๖ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
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ท้องถิ่นของตนเอง  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ (๑) (๖) มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗ (๓) (๖) แห่ง

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 

ประกอบกับความในมาตรา ๑๖ (๑๐) (๑๙)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ

และประโยชน์ของประชาชน 

  ดังนั้น  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก   

จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริม

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการอีกทางหนึ่งด้วย 

๓. วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          ๒.  เพ่ือสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 
          ๓.  เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น  โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในการน ามาปรับปรุงการให้บริการ  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ต าบลวะตะแบกต่อไป 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตต าบลวะตะแบก  จ านวน ๒๒ หมู่บ้าน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เขตพ้ืนที่ใน องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  ประสานชุมชน 
          ๖.๓  จัดท าเวทีประชาคมเพ่ือให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

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



44 
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในต าบล 
          ๒.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
          ๓.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 
 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหาร

ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ

คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ

กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การ

ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้ มีการ

ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก

ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน          

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว 
          ๒.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          ๓.  เพ่ือปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ที่มาติดต่อ 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๖.๒  จัดให้มีการประชุมคณะท างาน 
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          ๖.๓  จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

          ๖.๔  ด าเนินการจัดท ากิจกรรม  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ตลอดปีงบประมาณ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          ๒.  ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ 
          ๓.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
 
 

โครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ 

ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 

เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่

ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้

ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

 

๓. วัตถุประสงค ์
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 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๕. วิธีการด าเนินการ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ 

 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง

ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๙. ตัวช้ีวัด 

 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

๑๐. ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

วะตะแบกท าให้เกิดความโปร่งใส   

 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย

องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท

และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี

กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
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ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับ

ฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง

ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ

สมดุลในการบริหารงาน 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน

ร่วมในการท างาน 

 ๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 ๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 

 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๕. พื้นที่ด าเนินงาน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๖. วิธีด าเนินงาน 

 ๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   

 ๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ

ต้องการของประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๑๐. ผลลัพธ์ 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอบต.และ

หัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตาม

กฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ

ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ

หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง

ยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ

การกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ

เสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การ

บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี

มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค ์
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 ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 

 ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 

 ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 

 ๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 

 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

 

 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  

สั่งการ 

 ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 

 ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   

 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า

ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อน

ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลวะตะแบก รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก

ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ

ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

 ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

 ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย

โปร่งใสและเป็นธรรม 

 ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล

วะตะแบก ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน

หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

 

 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ

จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลวะตะแบก จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน

ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 

คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก ทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค ์
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 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล          

วะตะแบก ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก และชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนที่ต าบลวะตะแบก 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวะตะแบก ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
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 ๑๐. ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ

โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

 

มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ.๒๕๕๒  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 

รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ

ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล         

วะตะแบก จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก ให้รองนายก ปลัด  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี

 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลพิจารณา 

 ๖.๒ ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัด ปฏิบัติราชการแทน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน” 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 

ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน

มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี

ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบในภาครัฐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนภายในต าบลวะตะแบก 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๖. วิธีด าเนินการ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน

การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

๑. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่

และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก จึงได้จัดท าโครงการ   

ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี   ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก

ถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี  ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ

เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย 

๔. เป้าหมาย 

 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า

ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

๕. วิธีด าเนินการ 

 ๕.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 

 ๕.๒ แต่งตั้งคณะท างาน 

 ๕.๓ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
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 ๕.๔ เสนอโครงการ 

 ๕.๕ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของ

การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๑. ชื่อโครงการ :กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็น
กลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก  จึงได้
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น 
เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบกเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
๔. เป้าหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
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๕. วิธีการด าเนินงาน 
  ๕.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  ๕.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  ๕.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวะตะแบก 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
๗. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการงานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก 
๙. ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  ๙.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 


