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ค าน า 
 
 

 ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  4  ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี  และ
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักด์ิแห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ  สร้างความ
เช่ือมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน  และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป  น้ัน 

 ในการประชุมคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ครั้งท่ี  1/2563  เมื่อวันท่ี  2  มกราคม พ.ศ.2563  ได้
มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี  3     
(พ.ศ. 2560 - 2564)  ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันท่ี  30  กันยายน พ.ศ.2565  และเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน
แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ   

 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  
จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเน่ืองครอบคลุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ด้วย  โดยใช้โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ  ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในแต่
ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ท้ังน้ี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี  จะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหน่ึงในการขับเคลื่อนเจตจ านง  และนโยบายการบริหารงานด้วยความ
สุจริต  เพื่อเป็นการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
 

การปูองกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต  เพราะเป็นการดับ
ปัญหาท่ีสาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดข้ึน  ก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ           
ท่ีผ่านมาคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  มาแล้ว  
๒  ฉบับ  จากสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเน่ือง  และบทเรียนจาก
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพื่อตอบโจทย์ต่อ
ปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องเผชิญอยู่จริงและเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  ให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต  
(Zero  Tolerance  &  Clean  Thailand)  เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕0  ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  และได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการการทุจริต  ฉบับท่ี  ๓  พ.ศ. ๒๕๖0  จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   และถือ

เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปราศจาก
การทุจริตน างบประมาณทุกบาททุกสตางค์มาพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  
ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ   

ดังน้ัน  ส านักงาน ป.ป.ช.  จึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถ่ินปลอดทุจริตอย่างต่อเน่ือง  ท้ังน้ีมีการ
ด าเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือ
หลักหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตของ
องค์กรตนเองต่อไป 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของ
การทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม่ 
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 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถ่ิน  ได้แก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน         
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังน้ี 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม  
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถ่ิน 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้ 
 1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันและ ปราบปราม
การทุจริต  แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าท่ี  โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหน่ึงท่ีท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม      
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนข้ึน  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังน้ันจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 
 4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ/จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าท่ี  เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  ท าให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว   
บาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
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 7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนท่ีมีความซื่อสัตย์  
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน  คนท่ีเป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง  ด้วยเหตุน้ี  ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  และส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ  ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เน่ืองจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลกระเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับ
ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption  Perception  Index - CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency  International - IT)  พบว่า  
ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (CPI)  2020  ได้  36  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  
เท่ากับปี  2019  (พ.ศ. 2562)  จัดอยู่ในอันดับท่ี  104  ของโลก  และอยู่ในอันดับท่ี 5 ของกลุ่มประเทศ
อาเซียน  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ท้องถ่ิน  ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี       
"ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"  ในท้องถ่ิน  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔6  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติราชการ
ตามแต่ละภารกิจต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีข้ันตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส  มีกลไกการตรวจสอบ  
การด าเนินการได้ทุกข้ันตอน  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว  
ยังสอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนด  
"มาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ   
เฝูาระวัง  เพื่อสกัดกั้นมีให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้" 
 เมื่อพิจารณาถึงสิ่งจูงใจให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้อ านาจหน้าท่ีของตนไปในทางท่ีมิชอบ  
ประกอบด้วย  ๒  ปัจจัยหลัก  คือ 
 ๑. ปัจจัยภายใน  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ    
ช่ือสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ินเป็นท่ีต้ัง 
 2. ปัจจัยภายนอก  คือ  ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีจะได้รับ  และโอกาสของความเสี่ยงต่อการ  
ท าให้ถูกลงโทษที่จะเกิดข้ึนจากการใช้อ านาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ซึ่งในส่วนน้ีจะเกี่ยวข้องเฉพาะกับ
คนท่ีมีความบกพร่องในเร่ืองจิตส านึกและความตระหนักเท่าน้ัน 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  
พบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ได้คะแนนเท่ากับ  96.44  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยมี
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บางส่วนท่ีต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยเพื่อยกระดับการด าเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมี
สัมฤทธิผล  รวมถึงสามารถสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา  สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งข้ึนในปีต่อไป 
 จากยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการการทุจริต  ฉบับท่ี  ๓  พ.ศ.๒๕๖0  
จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติด้านทุจริต  (Zero  
Tolerance & Clean  Thailand)  มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  
(Corruption  Perceptions  Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ในปี  พ.ศ.๒๕๖๔  ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะ
สูงข้ึนได้น้ัน  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI) 

 ภายใต้กรอบการด าเนินการของ  ส านักงาน ป.ป.ช.  ท่ีมีสาระส าคัญ  ๒  ส่วน  คือ 
 ส่วนท่ี  ๑  ก าหนดข้ึนเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน  ด้วยการปลูกและปลูกจิตส านึก
และมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจริยธรรม  การค านึงถึงประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถ่ิน  ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนน้ีด้วย  เน่ืองจากเป็นการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักประการหน่ึง  คือ  
"การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและ
ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม" 
 ส่วนท่ี  ๒  ก าหนดข้ึนเพื่อปูองกันการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายนอก  โดยให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการให้มีการบริหารราชการท่ีโปร่งใส่  สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 เพื่อให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการการทุจริต  
ส านักงาน  ป.ป.ช.  จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการประกอบด้วย  ๔  มิติ  ได้แก ่

 มิติที่  ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร  ข้าราชการฝุายการเมืองฝุายสภาท้องถ่ิน  และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านักและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ี  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 
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 ๒.๕ มาตรการจัดการ  ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับ  และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัริาชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
 ๔.๓ การส่งเสริม  บทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community)  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 ดังน้ัน  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการการทุจริต  
ฉบับท่ี  ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  ข้ึน  เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ  ท่ี
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  พ.ศ.๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เป็นแผนท่ีได้
รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กรอบแนวทางของ  ป.ป.ช.  ประกอบด้วย  ๔  มิติ  โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามกรทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าดังน้ี 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี 
 2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีรวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  (Good  Governance) 
 4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people's  participation)  และตรวจสอบ  (People’s  
audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  
 



- 6 - 
 

 

4. เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  
รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส า นึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถ่ิน  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
 4) กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรีท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1) ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการฝุายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี
รวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน  มีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลัก ธรรมาภิบาล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี  (Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตส านึกรักท้องถ่ิน  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้นแบบ  ด้านการปูองกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความภาคภูมิใจ  และให้ความร่วมมือกัน  
เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 

เพิ่มเติม พ.ศ.2565 
 
 

มิติ ภารกิจตามมต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑  การสร้างสังคม
ไม่ทนตอ่การทุจริต   

๑.๑  การสร้างจิตส านึก
และการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ท้ังข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร  ข้าราชการฝุาย
การเมืองฝุายสภาท้องถ่ิน  
และฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.1.1 (1)  โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

1.1.1 (2)  โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

1.1.2 (1)  มาตรการ  “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี” 

- - - - - 

1.1.3 (1)  กิจกรรมให้ความรู้  เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- - - - - 

๑.๒  การสร้างจิตส านัก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

(1)  โครงการรณรงค์การจัดการขยะรี
ไซเคิล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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มิติ ภารกิจตามมต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  (2)  โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(3)  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

๑.๓  การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

(1)  โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่
โกง” 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

(2)  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

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

มิติที่  1 รวม 9  โครงการ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

 
 
  



- 9 - 
 

 

มิติ ภารกิจตามมต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่  ๒  การ
บริหารราชการเพือ่
ป้องกันการทุจรติ 

๒.๑  แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

(1)  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรี 

- - - - - 

๒.๒  มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

(1)  มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 

- - - - - 

(2)  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัด 
อบต.  และหัวหน้า ส่วนราชการ 

- - - - - 

(3)  โครงการจ้างเหมาประเมินความพึง
พอใจของประชาชน 

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

(4)  สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

- - - - - 

(5)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

- - - - - 

(6)  การพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 

- - - - - 

(7)  สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

- - - - - 

(8)  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 

- - - - - 
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มิติ ภารกิจตามมต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๓  มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าท่ี  
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

(1)  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 

- - - - - 

(2)  มาตรการ  การมอบอ านาจอนุมัติ  
อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - - 

(3)  มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

- - - - - 

(4)  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 

- - - - - 

(5)  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

- - - - - 

๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

(1)  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

- - - - - 

๒.๕  มาตรการจัดการ  ใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

(1)  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

- - - - - 
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มิติ ภารกิจตามมต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  (2)  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี” 

- - - - - 

(3)  การจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและ
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 

- - - - - 

(4)  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อ
การตรวจสอบ  ควบคุม ดูแล  การ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี 

- - - - - 

(5)  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

- - - - - 

(6)  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 

- - - - - 

มิติที่  2 รวม 21  โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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มิติ ภารกิจตามมต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่  ๓  การ
ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ  การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 

(1)  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย 

- - - - - 

(2)  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
(3)  จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี  เช่น  เว็บไซต์หน่วยงาน  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและตามหมู่บ้าน  เป็นต้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

(4)  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน  การคลั ง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และการ
รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

- - - - - 

(5)  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

๓.๒  การรับฟังความ
คิดเห็นการรับ  และ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

(1)  โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี 

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

(2)  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

- - - - - 

(3)  กิจกรรม  รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

- - - - - 



- 13 - 
 

 

มิติ ภารกิจตามมต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๓  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(1)  มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล วังคีรี 

- - - - - 

(2)  มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

- - - - - 

(3)  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
คีรี 

- - - - - 

มิติที่  3 รวม 11  โครงการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 
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มิติ ภารกิจตามมต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที ่ 4  การ
เสริมสร้างและ
ปรบัปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบตัิราชการของ
องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑  มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

(1)  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี   

- - - - - 

๔.๒  การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 

(1)  กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

- - - - - 

๔.๓  การส่งเสริม  บทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

(1)  โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ  กฎหมายท้องถ่ิน  ผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

มิติที่  4 รวม 3  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

 
 
มิติที ่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต   

 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและการสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์  สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
โครงการที่  1 :  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปช่ันมาโดยตลอดท้ังระดับประเทศและระดับท้องถ่ินท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ  อีกท้ังได้ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ  เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะน้ี  เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีเป็นอุปสรรค
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  เช่น  ค่านิยมในการบริโภค  ความสะดวกสบาย  และวัฒนธรรม  ระบบ
อุปถัมภ์ท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการบริหารของ
ภาครัฐ  รวมท้ังการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายท่ีเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ   ซึ่ง
ปัญหาเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีเร้ือรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  การทุจริตมีลักษณะ
เป็นวัฏจักรและเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทุจริตท่ีแตกต่างและหลากหลาย   เช่น  
การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ  การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ  ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องส่งเสริม  ปลูกฝังค่านิยมท่ีสร้างสรรค์  หรือเครื่องมือท่ีจะควบคุมให้
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ  สร้างภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแรงในการปูองกันและ 
ต่อต้านการทุจริตประพฤตติมิชอบ 
  ดังน้ัน  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีได้
ตระหนัก  และให้ความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยใช้หลักคุณธรรม  จริยธรรมใน การ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าท่ี  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน  จึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการ  “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วย
หลักธรรมาภิบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน” 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  
คุณธรรม  และจริยธรรม 
  2.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
  2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  มีจิตส านึก  
ค่านิยม  ความซื่อสัตย์  สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  สามารถน ากฎหมาย  กฎ  
ระเบียบราชการ  และข้อบังคับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ 
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  2.5 เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะท่ีจ า เป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม  และการพัฒนาเครือข่ายในการท างาน  
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
  5.2 มอบหมายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  5.3 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อจัดหาวิทยากร 
  5.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  5.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  200,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีท่ีเข้าร่วมโครงการ  มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  9.2 ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีท่ีเข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก  
ค่านิยม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.3 ข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการ
ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท่ีดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ  ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม  การท างานเป็นทีม  และการพัฒนาเครือข่ายในการท างาน  รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
 
โครงการที่  2 :  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

1. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จท้ังด้านคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์กรน้ัน ๆ  ย่อมประสบความส าเร็จ  มีความเจริญ  
ก้าวหน้าต่อไป  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง  มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน    
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าท่ีใด ๆ  แล้วย่อมสามารถแสดง
บทบาทน้ัน ๆ  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ  ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ    
ไร้อุดมการณ์  ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน  ย่อมท าให้องค์กรน้ัน ๆ  ด้อยพัฒนาหรือ
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เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า  นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะและประสบการณ์การท างานสูง
แล้ว  ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต  มีจรรยาบรรณ  ค่านิยม  บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  เป็นตัวช้ีน าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง  หน้าท่ีและบทบาทแห่งตนเอง  บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีโดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกท่ีดี  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความรับผิดชอบ  ต้ังใจท างานด้วย
ความทุ่มเท  เสียสละ  มีความเมตตา  กรุณา  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน  ต่อหน่วยงาน  ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มา
ขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว   ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่
ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน  มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง
ธรรมาภิบาล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรภายใน  ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการและพนักงานจ้าง  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต  และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข  
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ  มีเจตคติท่ีดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อ
ตนเอง  ต่อการท างาน  ต่อเพื่อนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับบริการ  ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   มีคุณธรรมจริยธรรม  
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 
  2.2 เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ  เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละ  และการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
  2.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 

3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น  3  แนวทาง  คือ 
  5.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  โดยคณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
  5.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานท่ี  ส่งเสริมให้รู้รัก  สามัคคี  เสียสละ  ช่วยเหลือ  
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  เช่น  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพหรืออาพาธ  เป็นต้น 
  5.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์  ณ  วัดต่างๆ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 
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7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  40,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 พนักงาน  เจ้าหน้าท่ี  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  และการปฏิบัติงาน 
  9.2 พนักงาน  เจ้าหน้าท่ี  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการให้และเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  9.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
โครงการที่  1 :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี” 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังคีรี  พ.ศ. 2557  ประกอบกับได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี  3/2546  ของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  (ก.ถ.)  เรื่องก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  โดยท่ัวไปใช้ยึดถือเป็นหลักการ  และแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  ได้แก่  
พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละและมีความรับผิดชอบ  พึงปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัย
ไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า  พึงพัฒนา
ทักษะ  ความรู ้ ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  ดังน้ัน  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี  ได้จัดท ามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี”  ข้ึน  เพื่อให้บุคลากรท้ังฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  2.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2.3 เพื่อให้ราษฎรเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในท้องถ่ิน  รักถ่ินท่ีอยู่อาศัย  รักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกันปกปูองและรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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  2.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 
  2.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร  
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น  ๆ  อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  เปิดเผยเป็น
การท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา  9  วรรคหน่ึง  (8) 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
โครงการที่  1 :  กิจกรรมให้ความรู้  เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย  สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง  การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ท้ังเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการ
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กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ   (ประโยชน์ส่วนร่วม)       
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมี
การใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว   โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่าน้ัน  
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิ  การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่าง ๆ  ท้ังในหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และบริษัท  จ ากัด  หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ีตัดสินใจให้ญาติ   
พี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ท้ังน้ีหมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
  ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ     
จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลวังคีรี  เพื่อให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ
ตน  เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
  2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   มีจิตส านึก  
ค่านิยม  และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 

3. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝุายกฎหมายและคดี  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

 ๑.2 การสร้างจิตส านักและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
โครงการที่  1 :  โครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิล 

1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนมีอัตราเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง  โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเพิ่มข้ึน
ของปริมาณขยะมูลฝอย  ได้แก่  การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  กอปรกับ
จ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนท้ังประชากรจริงในพื้นท่ีและประชากรแฝง  ล้วนส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาขยะ
เพิ่มข้ึนทวีคูณ  รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ  ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ  “ประเทศไทย
ไร้ขยะ”  ตามแนวทาง  “ประชารัฐ”  ระยะ  ๑  ปี  (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)  โดยก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ภายใต้หลัก ๓Rs  (Reduce  Reuse  และ Recycle)  และหลักการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  “ประชารัฐ”  ได้แก่  ภาคราชการ  ภาคการศึกษา  ภาคศาสนา  และภาคประชาสังคม/
ประชาชน  โดยให้จังหวัด  อ าเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การจัดการขยะรีไซเคิลข้ึน  
เพื่อมุ่งเน้นการจัดการขยะท่ีต้นทาง  เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินงาน  และปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง  โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง  ลดปริมาณขยะ
จากครัวเรือน  ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง 
  2.2 เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน 
  2.3 เพื่อปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

3. เป้าหมาย 
  หมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ  จ านวน  5  หมู่บ้าน  และจุดรวบรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน ๆ  ละ  
๑  จุด 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะ  5  หมู่บ้าน 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ประชาสัมพันธ์เพื่อช้ีแจงกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  ประเภทของขยะมูลฝอย
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  5.2 จัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน 
  5.3 ส่งเสริมการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียน 
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  5.4 ส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในแต่ละหมู่บ้าน 
  5.5 ติดต่อประสานงานกับร้านค้าของเก่าในเร่ืองราคาขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ  เพื่อจัดท าตาราง
เปรียบเทียบราคาขยะรีไซเคิลแต่ละประเภท  พร้อมก าหนดวันท่ีเข้ารับซื้อจากธนาคารขยะรีไซเคิล 
  5.6 ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  100,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน  ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเข้าสู่ระบบการก าจัดลดลง 
  9.2 ชุมชนเกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
  9.3 ประชาชนได้รับการปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
 
 
โครงการที่  2 :  โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักการและเหตุผล 
  ทุกนโยบายของรัฐบาลการขับเคลื่อนประเทศต้องเพิ่มพูนความรู้  สร้างอาชีพท่ีมั่นคง  มีรายได้
เพียงพอและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางปฏิบัติตน  โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ  ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีเพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้   
ความรอบคอบ  ระมัดระวัง  และคุณธรรม  การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการควบคู่ไปกับการกระท าท่ีไม่
เบียดเบียนกัน  ค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผลตลอดจนการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน          
ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม  จะสร้างสายใยเช่ือมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ  ของสังคมเข้าด้วยกันสร้างสรรค์
พลังในทางบวกน าไปสู่ความสามัคคี  การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน  สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน
ทุกระดับทุกด้าน  ท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ความรู้และเทคโนโลยี 
  เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นท่ีได้ตระหนัก  และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง  มีการด าเนิน
ชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง  มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  
โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ  ใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการด าเนินชีวิตท่ีประชาชนโดยท่ัวไปใช้ในการบริโภค  
มีส่งเสริมให้ใช้พื้นท่ีว่างเปล่าในบริเวณบ้าน  รั้วรอบบ้าน  ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร  เครื่องเทศ  และพืชล้มลุก
ต่าง ๆ  ไว้บริโภค  เช่น  ขิง  ข่า  ตะไคร้  กระชาย  โหระพา  มะนาว  มะกรูด  ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัว  และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   คุณค่า  สร้างความ
รักสามัคคี   พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ประชาชนโดยท่ัวไป  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และตระหนักถึงความห่วงใยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.2 เพื่อให้ประชาชนโดยท่ัวไปในต าบลวังคีรีมีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง  
ความพอดี  การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ  ไม่ฟุุมเฟือย  ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท  ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์  มีคุณค่า  เกิดรายได้ 
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  2.3 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก 
  2.4 เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นท่ีสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
  2.5 เพื่อเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. จัดอบรมการปลูกผักพื้นบ้าน  ประชาชนในต าบลวังคีรี 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   1. ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและน าความรู้ไปใช้ประกอบ
อาชีพได้  ส่งเสริมให้ใช้พื้นท่ีว่างเปล่าในบริเวณบ้าน  รั้วรอบบ้าน  ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร  เครื่องเทศ  และ 
พืชล้มลุกต่าง ๆ ไว้  บริโภค  ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 
   2. ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ต าบลวังคีร ี อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เชิญกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
  5.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.3 ติดต่อวิทยากรบรรยาย 
  5.4 จัดเตรียมเอกสาร และสถานท่ีใช้ในการอบรม 
  5.5 จัดการฝึกอบรมตามโครงการ 
  5.6 ประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  50,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ าได้ 
  9.2 ประชาชนในต าบลวังคีรีมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
  9.3 ประชาชนในต าบลวังคีรีสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและรู้จักวิถีชีวิตพอเพียง 
 
 
โครงการที่  3 :  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน  นับว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน
เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้  เป็นอีกหน่ึงวิธีท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย  
มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน  เกิดความสามัคคีข้ึนในหมู่คณะ  และสมาชิกในชุมชนยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่าย
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หรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน  และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการเช่นเดียวกับ
การอุดหนุนร้านค้าในชุมชน  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย  ใช้ของไทย  ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  และยังเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้กลุ่มอาชีพในชุมชน  ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้  ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  ตลอดจนให้คนจน  
ท่ีไม่มีอาชีพ  ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้  สนับสนุนกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความ
เจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าท่ีได้รับการยอมรับในระดับหน่ึง  อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน
ให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน  จัดข้ึนตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม  
และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  ซึ่งในครั้งน้ีเป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  โดยอบรมท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยการฝึกอบรมครั้งน้ี ได้วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  เต็มใจท่ีจะถ่ายทอด
ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ  ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
  ดังน้ัน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน  โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มาใช้
ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม  และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ  คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายใน
ชุมชน  ได้อย่างคุ้มค่า  รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ  ให้แก่ประชาชน  เยาวชน  และผู้สนใจ  เพื่อให้
สามารถน าไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 
  2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันท า  และ
ร่วมกันพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
  2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ 
  2.4 เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง 

3. เป้าหมาย 
  ประชาชนท่ัวไป  ผู้ว่างงาน/ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สนใจในพื้นท่ีต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เสนอโครงการ 
  5.2 ประสานไปยังก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาสัมพันธ์โครงการ  และรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
  5.3 ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
  5.4 ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
  5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  100,000.-  บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่าง ๆ  เพิ่มมากข้ึน 
  9.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เกิดความสามัคคีในชุมชน 
  9.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้ 
  9.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีทักษะท่ีสามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้ 
 
 

 ๑.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
โครงการที่  1 :  โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาท่ี
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนน้ันคนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
พ.ศ. 2542  มาตรา  16  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและ
หน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง   ดังน้ี  (9)  จัด
การศึกษา  (10)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2553  มาตรา  
6  ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ความรู้       
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และมาตรา  25  ก าหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ น้ัน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตร  “โตไปไม่โกง”  ข้ึน  เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ    
ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีได้ผล
ท่ีสุด  โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  การยึดมั่นในความสัตย์จริง
รู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ  ไม่คดโกง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม  
ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใด  ๆ  และพร้อมท่ีจะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์  
สุจริต 
  2.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและ 
การโกงทุกรูปแบบ 
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  เด็กนักเรียนในต าบลวังคีรี 
  เชิงคุณภาพ 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังคีรี , โรงเรียนบ้านวังล า และโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  30,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์  สุจริต 
  9.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุก
รูปแบบ 
  9.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
โครงการที่  2 :  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

1. หลักการและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชน  เป็นก าลังท่ีส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  และความมั่นคงของชาติในอนาคต  นอกจากจะมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและมีสติปัญญาท่ีดีแล้ว  ยังต้องมี
คุณธรรม  จริยธรรม  เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต  อันส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันยืนหยัดอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ  เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษา  เรียนรู้  เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม  ส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคมได้
อย่างยั่งยืน  ภายใต้สถานการณ์ท่ีอาจจะมีท้ังดีและไม่ดีเกิดข้ึน  โดยสามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งท่ีไม่ดี  และเลือก
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังคีรี ,  โรงเรียนบ้านวังล า  และ
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด  เป็นองค์กรหน่ึงท่ีได้เล็งเห็นความส าคัญในเร่ืองดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  เพื่อปลูกฝังคุณงามความดี  การประพฤติดีให้กับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนเป็น
การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน  ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริม  พัฒนาเด็กและเยาวชน  ให้มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของ
ศีลธรรมและจริยธรรม  สามารถน ามาใช้ในการเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  2.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง  คิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น 
  2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ  อดทน  อดกลั้น  และมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 
  2.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน  รู้จักความกตัญญูต่อบิดา  มารดา  ครูบาอาจารย์  และสถาบัน  ชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 

3. เป้าหมาย 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังคีรี,  นักเรียนช้ันประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านวังล า  และโรงเรียนบ้าน   
เขาพรุเสม็ด 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังคีรี,  โรงเรียนบ้านวังล า  และโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด  อ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
  5.2 ประชุมการวางแผน การด าเนินงาน และมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
  5.3 ด าเนินงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
  5.4 สรุปผล –  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  80,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 เด็กและเยาวชน  ได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมท่ีถูกต้อง 
  9.2 เด็กและเยาวชน  สามารถน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมได้ 
  9.3 เด็กและเยาวชน  มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
  9.4 เด็กและเยาวชน  รู้จักเสียสละ  อดทน  อดกลั้น  มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 
  9.5 เด็กและเยาวชน  รู้จักความกตัญญูต่อบิดา  มารดา  ครูบาอาจารย์  และสถาบัน  ชาติ  ศาสนา 
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มิติที ่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต   

 ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
โครงการที่  1 :  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

1. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  
3  ฉบับ  ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี  3  เร่ิมจากปี  พ.ศ. 2560  จนถึงปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนด
วิสัยทัศน์  ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติต้านทุจริต  มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ. 2564  ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้น้ัน  การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริต  ประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถ่ินและเป็นกลไกหน่ึงใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถ่ิน  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมท้ังมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
  ท้ังน้ี  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา  ท่ีได้สร้าง
ความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์
สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถ่ิน  ให้เหือดหายไป 
  ดังน้ัน  จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  บริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
 
 



- 29 - 
 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  3.2 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
  3.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
  5.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.3 จัดต้ังคณะท างาน 
  5.4 ประชุมคณะท างาน 
  5.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  5.6 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  5.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  5.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  9.1 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  9.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
  9.3 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
  ผลลัพธ์ 
  9.4 การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีได้ 
  9.5 ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
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 ๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
โครงการที่  1 :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

1. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เป็น
บุคลากรท่ีมีความส าคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ  
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการท างานท่ี
เป็นรูปธรรมชัดเจน  และมีมาตรการในการท างานท่ีโปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้  ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการท่ีเป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  66  ท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการ
พัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2556  มาตรา  6  ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีน้ัน  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ดังน้ัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการท างาน  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการท างานได้    
จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ  ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง  โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้ 
  2.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล 
  2.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี  คนเก่งเข้ามาท างาน 

3. เป้าหมาย 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  มาตรการ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ก าหนดหลักเกณฑ์  การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งต้ัง  โยกย้าย  โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 
  5.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  5.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
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  5.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ผลผลิต 
   มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  
มาตรการ 
   - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  9.2 ผลลัพธ์ 
   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนต าบลไม่  
น้อยกว่า  90 % 
   - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ  3 
   - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีได้ 
 
 
โครงการที่  ๒ :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ 

1. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้อง
ท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ัน  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมี
มากมาย  ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ  หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการ  อนุมัติ  
อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง  และฝุายต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ     
ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระท าการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  ท่ีก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  6  และมาตรา  37  ท่ีก าหนดให้การ
บริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  59  (1)  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  
และข้อบังคับของทางราชการ  มาตรา  60  วรรคสาม  ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ  การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  2.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  2.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

3. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน  3  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  5.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  5.3 จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ผลผลิต 
   - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  ฉบับ 
  9.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
โครงการที่  3 :  โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

1. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  มีหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2537  และหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  และหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
และในการปฏิบัติหน้าท่ีน้ันต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง   การตรวจสอบ           
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ       
จากภารกิจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินท้ัง  5  หมู่บ้าน  ในพื้นท่ี  29.62  ตาราง
กิโลเมตร  น้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจท่ีให้บริการไปน้ัน  ประชาชน
ได้รับประโยชน์  หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่  การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความ   
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  66  ท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการ
พัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  6  ท่ีก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีน้ัน  จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ  อีกท้ังเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  
จึงจ าเป็นต้องมีโครงการน้ีข้ึนมา 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ 
  2.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ  ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ให้บริการ  โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ 
  2.4 เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

3. เป้าหมาย 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  
จ านวน  1  ครั้ง  ต่อป ี

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  พื้นท่ีในเขตต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ  และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  5.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีตาม
รูปแบบท่ีก าหนด 
  5.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีทราบ 
  5.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
  5.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  5.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  20,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ผลผลิต 
   - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี  จ านวน  2  ฉบับ 
  9.2  
   - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
   - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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โครงการที่  ๔ :  สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

1. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  เป็นกระบวนการหน่ึงของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน  ซึ่งนายกองค์การต าบลวังคีรี  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเร่ืองล าดับต้น ๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ลงวันท่ี  25  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2545  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ด้วยเหตุผลน้ีเองจึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

2. วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังคีร ี โดยแต่งต้ังปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ  
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  โดย
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการกองและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ  และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรีท่ีรับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
  5.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรี  เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าท่ีให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
  5.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีเสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การ
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันท่ี  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2558 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
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7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  - มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 
โครงการที่  ๕ :  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้การบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ  ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความ
จ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  
และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

3. เป้าหมาย 
  บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  - จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 บุคลากรฝุายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
  9.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ท่ีอาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
  9.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
โครงการที่  6 :  การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี 2535  และแก้ไขเพิ่มเติมและ
กฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  2.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  2.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  2.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  2.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 หัวหน้าฝุายพัสดุและทรัพย์สิน 
  3.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  5.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
  5.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  5.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  5.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  5.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  5.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  9.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  9.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
โครงการที่  7 :  สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  2.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.3 เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

3. เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
  5.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  9.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  9.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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โครงการที่  8 :  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง 

1. หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง  ท้ังในเร่ืองการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ  ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้  ดังน้ัน  การท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  23  ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อ
ประชาชน  คุณภาพ  วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้  ราคา  และประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
  ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถ่ิน  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

3. เป้าหมาย 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ี
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 9)  พ.ศ. 2553  จ านวน  4  ช่องทาง  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  หนังสือ  
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ  ดังน้ี 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  5.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ผลผลิต 
   - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า  3  ช่องทาง 
  9.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 

 ๒.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่  ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
โครงการที่  1 :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ. 2545  ซึ่ง
เป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า   “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น  การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน”  และเพื่อให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว  จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   พ.ศ. 2546  โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี  โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง  ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ดังน้ันงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ  ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ  รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ  ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  2.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้ 
  2.3 เพื่อปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  2.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 

3. เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   และผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  5.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
  5.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   (1) ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   (2)  ปรับปรุงปูายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   (3)  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
   (4)  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   (5)  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
   (6)  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนท้ังเวลาท าการ  ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   (7)  การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
  5.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  5.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  9.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ 
  9.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
  9.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 
 
 
โครงการที่  2 :  มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  ภายในองค์กรน้ัน  
ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะพิจารณาถึงความส าคัญ  
คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องน้ันเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  
เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังน้ัน  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  การอ านวยความ
สะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ท้ังน้ีต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี ภายใต้กรอบอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

3. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งต้ัง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
  5.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  5.3 ส าเนาค าสั่งฯ  แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  หรือหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน  ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
โครงการที่  3 :  มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตาม  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง     
ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการ  รวมท้ังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้  การท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ  เพียงผู้เดียว  ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิ
ชอบในข้ันตอนต่าง ๆ  เกิดข้ึนได้  ดังน้ัน  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน  องค์การบริหารส่วนต าบล
จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
  2.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าท่ี 

3. เป้าหมาย 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน  3  เร่ือง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา 
  5.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติราชการแทน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการที่  4 :  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าท่ีของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินไว้หลายประการ  ท้ังการอนุญาตก่อสร้างอาคาร  รื้อถอนอาคาร  ต่อ
เติมดัดแปลงอาคาร  เป็นต้น  ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ  หน้าท่ี  และเสรีภาพของประชาชน  การท่ีจะใช้อ านาจ
อยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า  และอาจเป็นช่องว่างท่ี
ท าให้เกิดการทุจริตข้ึนมาได้   ดังน้ัน  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ  เจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพิ นิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร            
พ.ศ.  2522  เป็นไปอย่างรอบคอบ 
  2.2 เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปช่ันของเจ้าหน้าท่ี 

3. เป้าหมาย 
  ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. 2522  ให้กับ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ,  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ
ผู้อ านวยการกองช่าง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด,  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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โครงการที่  5 :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

1. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง
ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ท้ังท่ีเป็นหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2496  หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  และหน้าท่ีตาม
กฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ  
หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง  และฝุาย
ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
อันอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี  ส่งผลให้ระบบ
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา  60  วรรคสาม  ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังไว้เป็น
ผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  
มาตรา  6  และมาตรา  37  ท่ีก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  60  วรรคสาม  ใน
กรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งต้ังไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  หรือตามท่ีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง  
เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดตรัง 
  ดังน้ัน  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ลดข้ันตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก   รวดเร็ว  เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  2.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  2.4 เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 

3. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน  3  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้า
ส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  5.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  5.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  5.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งท่ีได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ผลผลิต 
   - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า  3  ฉบับ 
  9.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
 
โครงการที่  1 :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

ดีเด่น 

1. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ  แก่งแย่งแข่งขัน  เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
ท าให้การมีคุณธรรม  จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย  เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่น ๆ 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม  สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี  จึงจัดให้มีการยกย่อง  เชิดชูเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท า
ความดี  เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่าน้ันให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง  เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เน่ืองจากความดีและ
คุณธรรม  เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
  2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
  2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.4 เพื่อสร้างขวัญ  ก าลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดี
อันเป็นกุศโลบายหน่ึงในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 

3. เป้าหมาย 
  การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดให้มีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล  ท่ีประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่  วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี  สื่อสังคม  (Social  Media)  เป็นต้น 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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 ๒.๕ มาตรการจัดการ  ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
โครงการที่  1 :  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ  ท่ีเอื้อให้
เกิดการทุจริต  ดังน้ัน  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร  โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี   
ถึงแม้จะเป็นสิ่งท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่ อ
น าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
  ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีข้ึน  เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ  (ส านัก/กอง)  น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  2.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

3. เป้าหมาย 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ  ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถ่ินท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี 
  5.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  5.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 
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7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
โครงการที่  2 :  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี” 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี  5)  พ.ศ. 2545  มาตรา  3/1  
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม  ตรวจสอบ  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  ประกอบกับ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  12  ก าหนดไว้ว่า  เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร.  อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ  
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือโดยวิธีการอื่นใด  เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  รวมท้ังมาตรา  45  ก าหนดให้ส่วนราชการ  จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ   คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลวังคีรี  กับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี   และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี        
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
  2.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย  มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน  วิธีการ  และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  2.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย  ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
  2.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน  โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ในระดับส านัก/กอง  เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน  โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน



- 50 - 
 

 

ต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ  ดังน้ี 
  1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  5.1 ช้ีแจงส านัก/กอง  และผู้ปฏิบัติงานทราบ  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด  และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท 0892.4/ว 435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2548 
  5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม  เช่น 
   - ศึกษาข้อมูล  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  เช่น  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ  6  เดือน  และ  12  เดือน  และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวช้ีวัด  เป็นต้น 
   - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  และ      
ผู้จัดเก็บข้อมูล  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด  และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด  เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายหรือตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 
  5.4 วัดผลลัพธ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนน 
  5.5 ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ  กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนด  เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดบัคะแนนที่ได้รบั 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
โครงการที่  3 :  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่น    
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะน้ัน  เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีข้ึน  
เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
  2.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบ  และหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

3. เป้าหมาย 
  มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  5.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
  5.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง  ๆ  ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  5.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรี  ให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา  ประชาชนท่ัวไป  หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
 
 
โครงการที่  4 :  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   เพื่อการตรวจสอบ  

ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

1. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  
เน่ืองจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก  (ป.ป.ช.,  สตง.,  จังหวัด,  อ าเภอ)  แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรียังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย  โดยให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบ
ภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี  
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง  มีหน้าท่ีให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน  45  วัน  นับจากวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง  กรณีท่ีช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง  ส.ต.ง.  
แล้ว  แต่ ส.ต.ง.  ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลท่ีจะล้างข้อทักท้วง  ก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน  45  วัน  นับจากวันท่ีได้รับทราบผลการวินิจฉัย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต  มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย  มีหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  เท่ียงธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
  นอกจากน้ี  ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน  ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด  ท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เพื่อความ
โปร่งใส  และปูองกันการทุจริต  และผลการบริหารงานท่ีผ่านมาในรอบ  10  ปี  ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.2 เพื่อความโปร่งใส  และปูองกันการทุจริต  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. เป้าหมาย 
  ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
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5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ทุกส านัก/กอง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
  5.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีมีมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
  9.2 องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีมีความโปร่งใส  และปูองกันการทุจริต  ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
โครงการที่  5 :  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

1. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีท่ี
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินกิจการต่าง ๆ  อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงานท้ัง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ส.ต.ง.)  และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)  เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 
  ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีจึงได้มาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”  ข้ึน  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
  การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  หรือ
คณะท างาน  LPA  จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากส านักงาน  ป.ป.ช.  ตามโครงการ  ITA 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีจากหน่วยงานภาครัฐ  และองค์กรอิสระ 
 
 
โครงการที่  6 :  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

1. หลักการและเหตุผล 
  สืบเน่ืองจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 69/2557  เรื่อง  มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง       
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง  เพื่อสกัดกั้น 
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันท่ี  12  กันยายน  2557  ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้
จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบข้ึน  ท้ังน้ี  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใน
เร่ืองการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ  และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง
และเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหน่ึงด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรี  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

3. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าท่ี” หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
  5.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน  แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย  สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล  เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล  ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  5.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ  ภายใน  5  วัน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ตัวชี้วัด 
   - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  9.2 ผลลัพธ์ 
   - ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
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มิติที ่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
โครงการที่  1 :  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญ ๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อ านาจหน้าท่ี  แผนงาน  โครงการและอื่น ๆ 
  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้จัดท ามาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย”  ข้ึน  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  2.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
  2.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

3. เป้าหมาย 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 
   - แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   - แผนการด าเนินงาน 
   - แผนอัตราก าลัง 
   - แผนการจัดหาพัสดุ 
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 
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7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 
 
 
โครงการที่  2 :  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน  ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ  และเทคโนโลยีต่าง ๆ  ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ท่ีทันสมัย  และมีประสิทธิภาพสูง  การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ  และรวดเร็วยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดน้ันเป็นเรื่องท่ีต้องปูพื้นฐาน  สร้าง
ความน่าเช่ือถือ  และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  ได้ชัดเจนถูกต้อง  ฉะน้ันการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาใน
การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์น้ัน ๆ  การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง  ในแต่ละข้ันตอนท่ี
ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ  ท้ังน้ีเพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน  ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ  บทบาท  หน้าท่ี  อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดย
ผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ  ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์,  สื่อวิทยุ,  โทรทัศน์,  สื่อ  Social  network  ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2.2 เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้  รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  2.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.4 เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตน 
  2.5 เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นท่ีทราบกันอย่างแพร่หลาย 
  2.6 เพื่อความสัมพันธ์ท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

3. เป้าหมาย 
  เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีให้แก่ประชาชน
โดยท่ัวไปอย่างกว้างขวาง 
  3.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  เพื่อรวบรวมภารกิจ  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  3.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
  3.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล  และคู่มือการให้บริการประชาชน 
  3.4 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
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  3.5 ปูายประชาสัมพันธ์ 
  3.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.7 เสียงตามสาย 
  3.8 อ่ืน ๆ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  5.2 ด าเนินการประชุม 
  5.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  5.4 ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
  5.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  100,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  โดย
ก าหนดตัวช้ีวัด ดังน้ี 
   - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  และมีความ
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60 
 
 
โครงการที่  3 :  จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี เช่น 

เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลและตามหมู่บ้าน เป็น
ต้น 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญ ๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อ านาจหน้าท่ี  แผนงาน  โครงการและอื่น ๆ 
  ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลท่ี
ส าคัญ ๆ  ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย  เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย  ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม  
(Social  Media)  หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  โทรทัศน์  วิทยุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  ท้ังน้ี  เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
  2.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  2.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

3. เป้าหมาย 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
   - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีตามชุมชน/หมู่บ้าน 
   - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนท่ี 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีเจ้าหน้า ท่ีให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค  ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  10,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
โครงการที่  4 :  การเผยแพรข่้อมูลข่าวสารด้านการเงนิ  การคลัง  พัสดุ  และทรัพย์สินขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถ่ินในด้านต่าง ๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถ่ินต้องสามารถตรวจสอบได้  
ต้องมีความโปร่งใส  ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ข่าวสาร  ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้   เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ  และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต  หรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

3. เป้าหมาย 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ   
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถ่ิน และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
โครงการที่  5 :  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.
2535  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี 9)  พ.ศ.2553  ข้อ  12  วรรคท้าย  ก าหนดใหม้ีสถานท่ีกลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน   และประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  เร่ือง  สถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  ลงวันท่ี  
30  กันยายน  2553  ข้อ  7  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใช้สถานท่ีกลางด าเนินการตามระเบียบ
จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของสถานท่ีกลาง  โดยอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานท่ีกลางดังกล่าวให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าเป็น
ผู้ด าเนินการจัดหาแทน  หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการท่ีเป็นท่ีต้ังของสถานท่ีกลางด าเนินการ
แทนก็ได้  ท้ังน้ี  การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้ท าเท่าท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของสถานท่ีกลาง  อน่ึงในการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าภาพหรือส่วนราชการอื่นท่ีเป็นท่ีต้ังของ



- 61 - 
 

 

สถานท่ีกาง  ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดด้วย 
  อ าเภอห้วยยอด  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นท่ี  จ านวน  18  แห่ง  ประกอบด้วยเทศบาล
ต าบล  จ านวน  5  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบล  13  แห่ง  ซึ่งแต่ละแห่งมีงบประมาณในการพัฒนาใน
พื้นท่ีของตนเองพอสมควร  จ าเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีการสอบราคาหรือประกวดราคา  เพื่อหาผู้รับจ้างในการด าเนิน
โครงการพัฒนาของตนเป็นประจ าและมีจ านวนมากข้ึนทุกปี  ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน   ไม่ให้เกิดข้ึนกับทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   โดย
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปูองกันปัญหาดังกล่าวด้วยนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการสมยอมในการ
เสนอราคา  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ดังน้ัน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ได้ก าหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินทุกแห่งใช้
สถานท่ีกลางท่ีจังหวัดก าหนดเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง   ในการยื่นซองและเปิดซองสอบ
ราคาประกวดราคา 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอ าเภอมีความ
โปร่งใสเช่ือถือได้ 
  2.2 เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  2.3 เพื่อให้สถานท่ีรับซอง – เปิดซอง ในการสอบราคา  และประกวดราคามีความพร้อม ปลอดภัย
และสามารถด าเนินการตามได้ตามระเบียบกฎหมาย 
  2.4 เพื่อสร้างการบริการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนผู้มาติดต่อ 
  2.5 เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีในการด าเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพร้อมอยู่
เสมอ 
  2.6 เพื่อสร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอห้วยยอด
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  2.7 เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอห้วยยอดให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และมีสถานท่ีส าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

3. เป้าหมาย 
  3.1 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือการด าเนินงานและอ านวยการจัดซื้อจัดจ้างและการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.2 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลท่ีดิน,  ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
เจ้าของท่ีดินเพื่อน ามาประกอบการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.3 จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการดูแลท าความสะอาดภายในศูนย์ฯ  และบริเวณโดยรอบ
อาคาร 
  3.4 จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ  และอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อจัด
จ้างให้พร้อมเสมอ 
  3.5 จัดให้มีการบริการท่ีดีต่อผู้ติดราชการและผู้เข้าร่วมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้เกิดความประทับใจ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอห้วยยอดท่ีต้ัง  ณ  ท่ีท าการอ าเภอห้วยยอด  
จังหวัดตรัง 
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5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  1  ครั้ง/ปี 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  10,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง 
  9.2 มีสถานท่ีในการปิดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        
ทุกแห่ง  ระดับอ าเภออย่างเป็นระเบียบและมั่นคงถาวร 
  9.3 มีสถานท่ีรับซอง – เปิดซอง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความพร้อม  มีความโปร่งใส  
สะดวก  และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
  9.4 มีความสะดวกคล่องตัวในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  9.5 ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เกิดความพอใจในการ
บริการและความยุติธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  9.6 มีวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ท่ีเพียงพอ  สะดวก  ทันสมัย  เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  
และการให้บริการต้อนรับตามหลักการบริการสาธารณะท่ีดี 
  9.7 ผู้มารับบริการเกิดความรู้สึกประทับใจ  ในการได้รับบริการท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ติดต่อราชการหรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง 
  9.8 ท าให้การบริหารจัดการในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ 
  9.9 คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  ประธานสภาท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานส่วนท้องถ่ินและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ  มีทัศนคติท่ีดีต่อส่วนราชการ 
  9.10 ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  และมีข้อมูลในการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ครบถ้วน  ถูกต้อง 
  9.11 ประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอห้วยยอดได้รับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  4 
 
 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับ  และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
โครงการที่  1 :  โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  มีกระบวนการ
จัดท า  ทบทวน  ปรับปรุงแผนชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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และท้องถ่ินของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้า
บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไป 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
  2.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน  น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  2.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
  2.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  2.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. เป้าหมาย 
  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน  และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม  จ านวน  5  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพื่อน ามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  5.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  5.3 ประสานวิทยากร  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.4 จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ 
  5.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน,  ตรวจสอบข้อมูล,  ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  5.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
  5.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  5.8 จัดท าแผนชุมชนเพื่อส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.9 ประเมินผล  และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน  และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน  จ านวน  5  หมู่บ้าน  ก่อน
เดือนตุลาคม  ของทุกป ี

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  20,000.-  บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถ่ิน 
  9.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  9.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
  9.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  9.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  9.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
โครงการที่  2 :  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

1. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว  และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังน้ัน  เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีจึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อ
ไว้ส าหรับรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี   และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง  หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  2.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี 
  2.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พื้นท่ี 

3. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  และมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี
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5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน  เวลาราชการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน  ดังน้ี 
  6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
  6.2 ทางโทรศัพท์  หมายเลข 075 – 578016,  075 - 820763  
   ทางโทรสาร  หมายเลข 075 – 578016 
  6.3 ทางเว็บไซต์  www.wangkere.go.th 
  6.4 ทางไปรษณีย์ 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน  ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเร่ืองท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ภายใน  15  วัน 
 
 
โครงการที่  3 :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

1. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย  เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเร่ืองการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  2.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
  2.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
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3. เป้าหมาย 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  15  วันท าการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  9.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
โครงการที่  1 :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

วังคีรี 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2548  หมวด  1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  7 (2)  และข้อ  9  ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังน้ัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน  
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลฯ  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีก าหนดด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  และ
สุจริต 

3. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จ านวน  11  คน 
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4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง  2  ปี  ตามท่ีระเบียบฯ  ก าหนด  เมื่อครบก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการคัดเลือก
บุคคลมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีแทนกรรมการฯ  
ท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2558  หมวด  1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  7 (2)  และข้อ  9  ท่ีก าหนด 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี  เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี  และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี  ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   ด้วยความ
ถูกต้อง  โปร่งใส  สุจริต  และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
โครงการที่  2 :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ   และส่งเสริมให้ภาคประชาชน  
(ประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรีอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันกับมาตรการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลน้ันคือได้ท าหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

3. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านท้ัง  5  หมู่บ้าน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี
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5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรีอย่างแข็งขัน  ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม  (ตัวแทนประชาคม)  ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีในหลาย ๆ  
ส่วน  เช่น  ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  เป็นกรรมการ      
เปิดซองสอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา   เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เป็น
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  ฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ  ว่าด้วยการพัสดุ      
เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ  จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดและกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรี 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าท่ี  และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
 
 
โครงการที่  3 :  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่   ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือ
ยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  ดังน้ัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9(3)  และมาตรา  45  แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดท าโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม  ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  2.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังคีรี 

3. เป้าหมาย 
  คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวมรวมข้อมูล 
  5.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  5.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  5.4 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ / คณะท างาน  และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  (ตามหนังสือสั่งการ  ท่ี  มท 0892.4/ว 435  ลงวันท่ี  11  
ก.พ.  2548)  จ านวน  7  คน  ประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน  ภาคเอกชน  จ านวน  2 คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  2  คน 
   (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น  กรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าส านักปลัด เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) ผู้อ านวยการกองคลัง เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 

   ให้คณะกรรมการฯ  ด าเนินการดังน้ี 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   ปีละ  2  ครั้ง  เป็น
อย่างน้อย  แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข  ส่งเสริม  พัฒนา  ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี  ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4)  ด าเนินการเรื่องอื่น ๆ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีมอบหมาย 
  5.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  5.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  5.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  5.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี  พร้อมตัวช้ีวัด 
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  5.9 การติดตามและประเมินผล 
  5.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ  แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 
 
มิติที ่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
โครงการที่  1 :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

1. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายใน  เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังคีรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายท่ีก าหนด  
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบ
ภายในท่ีชัดเจน  ดังน้ัน  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ  คตง.  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน  พ.ศ. 2544 
  2.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ทางด้านการบัญชี  และด้าน
อ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายท่ีก าหนด 
  2.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  2.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
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3. เป้าหมาย 
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน  พนักงานครู  และเจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังคีรี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  5.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ  รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  5.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  
รวมท้ังการบริหารงานด้านอื่น ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
  5.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งท่ีทาง
ราชการก าหนด  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  5.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2565 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากข้ึน 
  9.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  9.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน  ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 
  9.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 
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 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนรว่มตรวจสอบการปฏิบตัิหรอืการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 
โครงการที่  1 :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

1. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี  วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ  และต้องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว  ถูกต้อง  ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องท้ังระเบียบกฎหมาย   ข้อเท็จจริง  
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ันมีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง   มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผย
ข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  2.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  2.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

3. เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี  และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด  เพื่อ
น าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด 
  9.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 ๔.๓ การส่งเสริม  บทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
โครงการที่  1 :  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินได้รับการเลือกต้ังมาจากประชาชนต้องรู้และ      
ยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี  การด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ  ความช านาญ  ประสบการณ์  หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เง่ือนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่าน้ัน  หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือ
การตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ  ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถ่ินและ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถ่ินต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถ่ินขาดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นท่ีสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินต้องมีความรู้  
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  ค าสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมท้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังน้ัน  เพื่อให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเร่ืองการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ตามมาตรา  103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  จึงได้จัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วังคีรีเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถ่ิน  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ีจัดข้ึน  หรือหน่วยงานต่างๆที่ด าเนินการจัดอบรม 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 
  2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 
  2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรีมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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  2.4 เพื่อให้ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   ตามมาตรา  
103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

4. พื้นที่ด าเนินการ 
  ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
  5.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร  พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  5.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ตามท่ีโครงการก าหนด 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  50,000.- บาท  หรือตามโครงการก าหนด 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีร ี

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี   ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 
  9.2 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 
  9.3 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม   ตามมาตรา  100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  9.4 ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ตามมาตรา  103  
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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