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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 4 ป  
(พ.ศ.2561 – 2564) 

********************************  
ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบไดกํา หนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดยมุงเนนการสราง    ธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ี
มีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสํา คัญของรัฐบาล  
เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การเปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการสนับสนุนดานวิชาการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสงเสริมใหมีการขยายผลและขยายเครือขายการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป   ซ่ึง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลชะมวง จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560       
 

      
(นายอธิวัฒน  ขุนทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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คํานํา 
จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง  และบทเรียนท่ีไดรับจากการ

แปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมาสูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
สถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน   โดยจะตอง
ตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง  และเพ่ือใหเกิด
การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทย
เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงตอไป  
  

องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
อําเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง 
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สารบัญ  
เรื่อง                  หนา  
สวนท่ี 1 บทนํา 
หลักการและเหตุผล              1   
วิสัยทัศน                 ๔   
พันธกิจ                  ๔  
วัตถุประสงคการจัดทําแผน       ๔ 
เปาหมาย        ๕ 
ประโยชนของการจัดทําแผน      ๕ 
สวนท่ี  2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต    ๘ 
มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต    ๙ 
มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน  1 ๐ 
มิติท่ี 4   การเสรมิสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   1๒ 

 การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี 1   การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต    1 ๕ 
มิติท่ี 2   การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต    ๒๓ 
 มิติท่ี 3   การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน  ๔๗ 
มิติท่ี 4   การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ   ๖๔ 
   การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ภาคผนวก  
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สวนท่ี 1 บทนํา 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้ความเสี่ยง
ของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ี
อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

 การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด

จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด

คุณธรรมจรยิธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได 

ดังนี ้
 1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

 2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน         ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหลานี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ/จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดไดแกการผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
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 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต
เปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริ หารราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซ่ึง
รวมท้ังราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 

  เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรท่ีมี อํานาจหนาท่ี ตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมีสวนทําให
การบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณสอไปในทางท่ีเอ้ือ
ประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะ
พบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 
 

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
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อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น ( Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการ
ทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผล
คะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยู
อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศ
มาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 
168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง  
 

  แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ( United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ     วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ี
ทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคม
ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ คานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึง
สงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง 
 

  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป 
พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยท้ังชาติตาน
ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ  50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

  ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

  ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
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ท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการในการดําเนินการ
เรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร  ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส  ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม 
โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได  
 

วิสัยทัศน (Vision) 
  “โครงสรางพ้ืนฐานพรอม    ส่ิงแวดลอมนาอยู    ควบคูการศึกษา   พัฒนาเศรษฐกิจ 

               คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   เต็มท่ีในการบริหาร   บริการเพ่ือประชาชน ” 
 

พันธกิจ (Mission) 
“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ 

เพ่ือใหปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีมาตรฐานสากล” 
คําอธิบายพันธกิจ 

  การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปขางหนาจะเปนการดําเนินงานทํางานแบบ
บูรณาการท้ังระบบ  เริ่มจากการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดํารงชีวิต  ตั้งแตพ้ืนฐานของความคิดท่ีตองมีความซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง  ตอสังคม และประเทศชาติไม
เพิกเฉยตอการทุจริต การทํางานท่ีมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน และมี
กลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน  เพราะประชาชนสามารถเปนผู
ปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็วเปนธรรมและเทาเทียม  ท้ังนี้ เพ่ือ ยกระดับธรรมาภิบาล 
ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในป พ.ศ.2564 
 
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง 
   2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงรวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี 
  3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
  4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ ( People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบรหิารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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  6) ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจําของ องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุกฝาย 
  7) องคการบริหารสวนตําบลชะมวง มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
รวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 
  8) หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
  9) องคการบริหารสวนตําบลชะมวง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 
และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 
  10) องคการบริหารสวนตําบลชะมวง พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
  11) สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

4. เปาหมาย 
  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของขาราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลชะมวงท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
  5) องคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
   1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
   2) องคการบริหารสวนตําบลชะมวงสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
   3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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  5) องคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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สวนท่ี 2  
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4  ป (พ.ศ.2561 – 2564)  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป  
(พ.ศ.2561 - 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1.1 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ขาราชการ 
การเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมือง              
ฝายสภาทองถ่ิน 
และฝายประจํา
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1) โครงการ
ฝกอบรมบุคลากร
ดานการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบในองคกร
ภาครัฐ 
 

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

 1.2 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1) โครงการจิต
อาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอม 
 

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

  2) โครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการคัด
แยกขยะท่ีตนทาง 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  

  3) โครงการผูสูงวัย 
สุขกายสุขใจดวย
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

 1.3 การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

1) โครงการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด 
 

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

มิติท่ี ๑ รวม ๕ โครงการ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐  
        
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
องคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง 

- - - -  

 2.2 มาตรการ
สรางความโปรงใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

1) มาตรการการ
สรางความโปรงใสใน
การบริหารงาน
บุคคล 

- - - -  

  2) สรางความ
โปรงใสในการ
พิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 

- - - -  

  3) ควบคุมการเบิก
จายเงินตาม
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 

- - - -  

  4) การพัฒนาแผน
และกระบวนการ
จัดหาพัสด ุ

- - - -  

  5) สรางความ
โปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ 

- - - -  

  6) การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน
การจัดซื้อ – จัดจาง 

- - - -  

  7) กิจกรรมการใช
บัตรคิวในการติดตอ
ราชการในการรับ
ชําระภาษีประเภท
ตางๆ 

- - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาท่ี        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง 
ท่ีดี 
 

1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

- - - -  

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๑๔ 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๒) มาตรการการ
มอบอํานาจอนุมัติ
อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - -  

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) มาตรการ 
“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

- - - -  

 2) การแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน 

- - - -  

  3) มาตรการ “ให
ความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ
ท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 

- - - -  

มิติท่ี 2 รวม 13 โครงการ - - - -  
 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 
 

1) กิจกรรม
ปรับปรุงศูนย 
ขอมูลขาวสาร 
ของ อบต.ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- - - -  

 
 
 

2) จัดใหมีชองทาง
ท่ีประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของ
องคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง เชน 
เว็บไซตหนวยงาน 
Facebook บอรด
ประชาสัมพันธ  

- - - -  

๓) การเผยแพร
ขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสิน
ของอบต.และการ
รับเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการเงินการ
คลัง 

    

 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๑๕ 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน 

1) โครงการจัดทํา
แผนชุมชน/
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

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

 ๒) การดําเนินงาน
ศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกของคการบริหาร
สวนตําบลชะมวง 
 

- - - -  

  ๓) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 
 

- - - -  

  ๔) มาตรการแกไข
เหตุเดือดรอน
รําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

- - - -  

  ๕) โครงการ อบต.
พบประชาชน 
 

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

 3.3 การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 

1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
ชะมวง 
 

- - - -  

2) ประชุมประชาคม
หมูบานและ
ประชาคมตําบล 
 

- - - -  

มิติท่ี 3 รวม 1๐ โครงการ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๑๖ 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

1) การจัดทํา
รายงานการ 
ควบคุมภายในและ
ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

- - - - 

 

4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการ
ได 

1) จัดทําแผนการ
จัดซื้อจัดจาง 
แผนการใชจายเงิน
และเผยแพรให
ประชาชนทราบ 

- - - - 

 

 2) การจัดหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 

- - - - 

 

 4.3 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

1) โครงการอบรม
ใหความรูดาน
ระเบียบกฎหมาย
ทองถ่ินผูบริหาร
และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

 4.4 เสริมพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

1) กิจกรรมการติด
ปายประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

5,000 5,000 5,000 5,000 

 

มิติท่ี 4 รวม ๕ โครงการ ๕5,000 55,000 55,000 55,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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มิติท่ี 1 : การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจําขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน   
องคกรภาครัฐ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความ
เจริญกาวหนาตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน  
มีประสบการณ มีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี  เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใด ๆ แลว ยอมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ     
ไรอุดมการณ ไมมีทักษะ หรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือ
เจริญกาวหนาไดอยางลาชา  

 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง   ไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการ ฝกอบรม
บุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองคกรภาครัฐ เพ่ือใหบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลชะมวง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ  มีความรู
และเขาใจงานเปนอยางด ีเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3 .๑ เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการ และเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลชะมวง  
 3.๒ เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการ และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีจิตสํานึก คานิยม 
ความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.๓ เพ่ือใหเจาหนาท่ีทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง สามารถนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ราชการและขอบังคับไปใชในการปฏิบัติงานได อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
 3.๔ เพ่ือปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดีเสริมสรางสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และการพัฒนาเครือขายในการทํางาน 
รวมถึงเปนการสรางสัมพันธท่ีดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 3.๕ เพ่ือเสริมสรางการทํางานเปนทีมในหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 
 
 

สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกัน 
การทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๑๘ 

4. เปาหมาย 
 เจาหนาท่ีทองถ่ิน ตามคํานิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา
รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกอบดวย ผูบริหาร พนักงาน สวนตําบล  พนักงานจาง 
ตลอดถึงผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดฝกอบรมฟงการบรรยายในหัวขอเรื่อง  
 -  การเสริมสรางทัศนคติและคานิยมเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
 - หลักคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน  
 - แสดงความคิดเห็น ถามตอบปญหา   
  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ๒0,000.- บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  จัดทําแบบสอบถามและสรุปผลการดําเนินงานของ องคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง  เพ่ือประมวลปญหาและหาแนวทางแกไขปญหาตอไป 
 ผลลัพธ 
 10.๑ ขาราชการ และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  ท่ีเขารวมโครงการ มีความรูความ
เขาใจในระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน     

10.๒ ขาราชการ และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง ท่ีเขารวมโครงการมีจิตสํานึก  
คานิยม ความซ่ือสัตย สุจริต ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

10.3 ขาราชการ และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง ท่ีเขารวมโครงการไดรับการปลูกฝง
ปรัชญาการเปนขาราชการท่ีดีเสริมสรางสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานราชการ สงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม การทํางานเปนทีม และการพัฒนาเครือขายในการทํางาน รวมถึงเปนการสรางสัมพันธท่ีดี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

 
************************************ 

 
 
 

 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปจจุบันสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เกิดความ เสียหายเปนจํานวนมาก   ซ่ึงเกิดจากการกระทํา
ของมนุษยและผลกระทบจากภัยธรรมชาติทําใหสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป องคการบริหารสวน
ตําบลชะมวงไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือใหความรู และปลูกจิตสํานึกแกอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือจะไดเปนแกนนําในการใหความรูในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือใหไดรับความรูดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
2.  เพ่ือสรางและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี  ในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
3.  เพ่ือเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนการชวยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง 
4.  เพ่ือใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  อันเกิดจากการทําลายของมนุษย 
5.  เปนแนวทางในการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริในโครงการปลูกปา 

 

4. กลุมเปาหมาย 
  อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน  ผูนําชุมชน ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน
จางสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไป จํานวน  70  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
๑. จัดทําโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
๒. ประสานการดําเนินงานโครงการ 
3.  หาพ้ืนท่ีปลูกปาภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
4. ดําเนินการตามโครงการ  ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมเกิดความเหมาะสม 

 5. ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ  
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ  
 

8. งบประมาณ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดรับความรูดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
2.  สรางและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี  ในการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
3.  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและเปนการชวยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง 
4.  มีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม  อันเกิดจากการทําลายของมนุษย 
5.  มีแนวทางในการปฏิบัติตามแนวพระราชดําริในโครงการปลูกปา 
 
 

************************************ 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีตนทาง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
๒.๑ ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลชะมวง และลักษณะสังคมท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีดําเนิน 
โครงการ เชน 
 ๒.๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  มีจํานวน     16    หมูบาน     
มีเนื้อท่ี   61.14     ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ี อปท. ใกลเคียง คือ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับเทศบาลตําบลบานพราว องคการบริหารสวนตําบลปนแต  
  ทิศใต  ติดตอกับ เทศบาลตําบลดอนทราย  
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ เทศบาลตําบลหนองพอ   
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ องคการบริหารสวนตําบลเขายา 
 ๒.๑.๒ ลักษณะสังคมมีจํานวนประชากร   8,460  คน จํานวนครัวเรือน  3,386 ครัวเรือน จํานวน
ประชากรแฝงในพ้ืนท่ีประมาณ  150 คน การประกอบอาชีพของคนในชุมชนสวนใหญ อาชีพหลักคือ    
เกษตรกรรม อาชีพรองคือรับจาง  
๒.๒ สภาพปญหาในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ๒.๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลชะมวง มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจํานวน    8      ตันตอวัน การ 

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพ้ืนท่ีไดประมาณ  8  ตันตอวัน  มีขยะมูลฝอยตกคางจํานวน   -  ตัน ตอวัน   
โดยนําขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไปกําจัด ณ  สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยรวม    ซ่ึงดําเนินการโดย  องคการบริหาร
สวนตําบลชะมวง  ตั้งอยูหมูท่ี   1 ตําบล  ชะมวง    อําเภอ  ควนขนุน   จังหวัด  พัทลุง     และเสียคาใชจายใน
การกําจัด จํานวน 25,000  บาทตอเดือ น โดยพ้ืนท่ีดําเนินโครงการท่ีคัดเลือกเปนชุมชนเปาหมายมี
ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเฉลี่ย ประมาณ     1   ตันตอวัน 
 ๒.๒.๒ ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ใหระบุสภาพปญหา ยังไมมีการคัดแยกขยะมูล 

ฝอยแตละประเภทภายในชุมชน  
๒.๓ ความเปนมาและพ้ืนฐานการดําเนินงาน  
องคการบริหารสวนตําบลชะมวง ไมเคยมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน  

สิ่งแวดลอม  
๒.๔ เหตุผลความจําเปนท่ีตองจัดทําโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลชะมวง มีความจําเปนตองดําเนินโครงการเชิงรุกสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะท่ีตนทาง เพ่ือแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีชุมชน สถานศึกษา วัด ในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลชะมวง หรือเพ่ือรณรงค/สงเสริมใหประชาชน/เยาวชน เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป) ท่ีเกิดข้ึน
จากแหลงกําเนิดภายในชุมชนของตนเองได และสามารถเปนตนแบบใหแกชุมชนอ่ืนๆ ภายในเขตพ้ืนท่ี 
3. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ ใหความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน หมูบาน สถานศึกษา วัด ฯลฯ 
 ๓.๒ ใหมีการคัดแยก และกระบวนการจัดการ ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย  ขยะท่ัวไป  เพ่ือลด
ปริมาณขยะในชุมชนเปาหมาย 
 ๓.๓ ใหมีชุมชน/กลุมเปาหมายนํารอง ในการคัดแยกขยะจากตนทาง เพ่ือใชเปนตนแบบในการขยายผลสู
ชุมชนอ่ืนๆ ตอไป 
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 ๓.๔ ใหชุมชนตนแบบสามารถลดปริมาณขยะท่ีตองนําไปกําจัดลงได ไมนอยกวารอยละ ๓๕ ของปริมาณ
ขยะท่ีชุมชุน (หมูท่ี 2  หมูท่ี 10 หมูท่ี 11) จํานวน  3  ชุมชน จํานวนประชากร  939  คน โรงเรยี นวัดพิกุลทอง  
จํานวน  1  โรงเรียน เกิดข้ึนกอนเริ่มดําเนินโครงการ 

 

4. กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมาย คือ โรงเรียน จํานวน 184 คน  วัด จํานวน  2 แหง  จํานวน  25 รูป  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน  1 แหง  จํานวน  104 คน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
๑) จํานวน 3    ชุมชน/หมูบาน จํานวนครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการ........558.........ครัวเรือน 

หมูท่ี 2  หมูท่ี 10  หมูท่ี 11    จํานวนประชากร.......939.............คน 
 ๒) จํานวนสถาบนัการศึกษา/โรงเรียน.......1.....แหง โรงเรียนวัดพิกุลทอง  จํานวนครูนักเรียน  184  คน 
 ๓) จํานวนวัด    2      แหง   วัดพิกุลทอง  วัดทายวัง  จํานวน  25  รูป  
 4)  จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     1   แหง    
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 ๑) การอบรมใหความรูการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 
 ๒) การคัดแยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ
สถาบนัการศึกษา/โรงเรียน 
 ๓) การจัดการขยะแตละประเภท (เก็บรวบรวม บําบัด หรือกําจัด หรือนําไปใชประโยชน) 
 ๔) การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน 
 

8. งบประมาณ 
 ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานัก งานปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑) การคัดแยกขยะมูลฝอยกับชุมชน สถานศึกษา ตลาดสด 
 ๒) ใหมีการคัดแยกขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย ขยะท่ัวไป เพ่ือลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ี  
 ๓) การถายทอดองคความรูจากชุมชนตนแบบใหแกชุมชนอ่ืนๆ 

 
************************************ 
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ลําดับท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการผูสูงวัย  สุขกาย  สุขใจ  ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ความเจริญกาวหนาทางการแพทย   ชวยใหประชากรมีสุขภาพท่ีดีข้ึน   สงผลถึงการเพ่ิมประชากร
ผูสูงอายุในชุมชนในอนาคตอันใกลนี้   สังเกตไดจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน อยางรวดเร็ว   ท้ังนี้ เกิดข้ึนเพราะ
คุณภาพชีวิต  สภาพแวดลอม  ตลอดจนการรักษาพยาบาลท่ีดี   ซ่ึงมีผลตอโครงสรางประชากร จนอาจกลาวไดวา
ในอนาคต  จะเปนสังคมผูสูงอายุ  ทุกภาคสวนจึงควรตระหนักถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนและใหความสําคัญกับ
การบริการผูสูงอายุ   เพ่ือเตรียมการสําหรับแนวโนมสังคมผูสูงอายุในอนาคต   ผูสูงอายุในสังคมไทยถือวาเปนผูมี
พระคุณ  มีประสบการณชีวิต  และเปนผูท่ีสั่งสมสืบทอดภูมิปญญาจากอดีตสูปจจุบัน  จึงไดรับการยกยองใหเปน
สถาบันหนึ่งในสังคมไทย   ในอดีตผูสูงอายุจะอาศัยอยูกับครอบครัวและชุมชน โดยชุมชนจะเปนผูดูแลผูสูงอายุ  
และถือวาผูสูงอายุเปนเสาหลักของชุมชนเปนท่ีพ่ึงพิงของลูกหลาน   เปนคลังปญญาของชุมชน   แตปจจุบันการ
ไดรับคานิยมตะวันตกเขามาเปนแบบอยางวิถีการดําเนินชีวิตทําใหครอบครัวและสังคมมีลักษณะเปนปจเจกบุคคล
มากข้ึน บทบาทผูสูงอายุในชุมชนจึงคลายความสําคัญลง กลายเปนภาระท่ีสังคมตองดูแล ตองอยูโดดเดี่ยวและ
แปลกแยกในสังคม สําหรับพ้ืนท่ีตําบลชะมวงพบวาจากประชากร 8,367 คน  เปนผูสูงอายุ  1,263 คน ซ่ึงคิด
เปนรอยละ 15.09 ของจํานวนประชากรท้ังหมด การสงเสริมใหผูสูงอายุมีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง  และสงเสริมใหมี
บทบาทในกิจกรรมของชุมชน   การดูแลรักษาสุขภาพไมใหเปนภาระของลูกหลาน   การเขาถึงกิจกรรมทางศาสนา 
ตลอดจนการสงเสริมใหมีอาชีพ   จะทําใหผูสูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาของตนเอง   และมีสุขภาพจิตท่ีดี    
การใหความรูในดานตาง  ๆ  ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ   จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหทาน
เหลานั้นเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลชะมวงในฐานะท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการดูแลสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ    จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค 
 1.   เพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีเก่ียวกับการดูแลตนเอง  การประกอบอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.   เพ่ือพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ    
 

4. กลุมเปาหมาย 
  ๔.1 เชิงปริมาณ  กลุมประชากรอายุ 50 – 70 ป  ของตําบลชะมวง 
  ๔.2 เชิงคุณภาพ 
  กลุมเปาหมายคือผูสูงอายุ  เกิดการตื่นตัว สนใจดูแลสุขภาพ   จิตใจ   อารมณ  สังคม  และ
สามารถนําความรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวันและดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข   สรางความเขมแข็งในชุมชน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตามท่ีโครงการกําหนด  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน  
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7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 7.1 ประชุมวางแผนปรึกษาหารือ  
 7.2 เขียนและเสนอโครงการ  
 7.3 ประชาสัมพันธกลุมเปาหมายเพ่ือเขารวมโครงการ  
 7.4 ประสานงานกับหนวยงานและผูท่ีเก่ียวของ  
 7.5 ดําเนินงานตามโครงการฯ  
 7.6 สรุปและประเมินผล 
 

8. งบประมาณ 
 ๕0,000.- บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
10.1  ผูสูงอายุไดรับความรู ทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง  และเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

       10.2  ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจดี  สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางมีความสุข  
 

************************************ 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสถานการณปญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี ตําบลชะมวง มีการแพรระบาด จํานวนมากข้ึน       

ผูเสพสวนใหญจะอยูในชวงของวัยรุนและวัยทํางาน  แตปจจุบันพบวามีการเพ่ิมข้ึนของผูเสพท่ีอยูในวัยนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  จึงเห็นไดวาปญหายาเสพติดไดมีการแพรระบาด  เปนวงกวางมากยิ่งข้ึน  
และหนักข้ึนเปนทวีคูณ  มีจํานวนผูเสี่ยงท่ีมีโอกาสเขาไปติดยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี ตําบล
ชะมวง มีเขตพ้ืนท่ีติดตอหลายตําบล มีเสนทางในการคมนาคมเปน จํานวนมาก ทําใหกลุมผูเสพยาเสพติดและกลุม
ผูคายาเสพติดมักมีการลักลอบซ้ือขายยาเสพติดกันในพ้ืนท่ี   ดังนั้นเพ่ือเปนการลดและแกไขปญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ีตําบลชะมวง  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดทําโครงการและมาตรการตาง  ๆ ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นไป  

องคการบริหารสวนตําบลชะมวง   เห็นความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  จึงได
จัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจาํป ๒๕61 ข้ึนเพ่ือใหความรูแกเด็กและเยาวชน ไดตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพติดและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  อีกท้ังเปนการสงเสริมกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาเยาวชนในพ้ืนท่ีใหเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคาของประเทศตอไป  

 

3. วัตถุประสงค 
3.๑ เพ่ือเผยแพรความรู ความเขาใจเก่ียวกับโทษของยาเสพติดแกเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลชะมวง 
3.๒ เพ่ือเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดสูเด็กและเยาวชนในชุมชน  
3.๓ เพ่ือสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล  
3.๔ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
กลุมเด็กและเยาวชนในตําบลชะมวง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตามโครงการกําหนด  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
7.๑ ประชุมหารือผูท่ีเก่ียวของเพ่ือเขียนโครงการ  
7.๒ เสนอโครงการใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
7.๓ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
7.๔ ดําเนินการตามโครงการ 
7.๕ รายงานผลการดําเนินงานใหผูท่ีเก่ียวของทราบ  
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8. งบประมาณ 
 ๒0,๐๐๐.- บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานัก งานปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.๑ เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษของยาเสพติด เปนการสรางภูมิคุมกันไมให

เด็กและเยาวชนเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด  
10.๒ เด็กและเยาวชนนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแก

ตนเองและครอบครัว  ตลอดจนรวมเปนภาคีเครือขายในการเฝาระวัง  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในระดับ
สถานศึกษาและชุมชน  

10.๓ เด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมในการรณรงคและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดเขามาสูชุมชน  
 

************************************ 
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มิติท่ี 2 : การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 
ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความ
รวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงาน
ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 
ยุทธศาสตรดังนี้ 
           ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
           ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
           ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
           ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
           ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏริูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
           ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งใน
การสงเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐ
จะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ
ประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมี
สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ี
จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ
ขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย
สุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ิน ใหเหือดหายไป  
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชะมวง ตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคการ
บริหารสวนตําบลชะมวง บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกัน
การทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 
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3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน  

3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 3. จัดตั้งคณะทํางาน 
          4. ประชุมคณะทํางาน 
          5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          6. ประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          8. รายงานผลการดําเนินงาน 
 

8. งบประมาณ  
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวง   
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
            - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 4 ป 
          ผลลัพธ 
            - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลชะมวงได 
            - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 
 

************************************ 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง เปนบุคลากรท่ี
มีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของ องคการบริหารสวนตําบล ใหมีศักยภาพ โดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมา
จากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑  ท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 25 ๔6 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน สวนตําบล จังหวัด พัทลุง  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของ องคการบริหารสวนตําบล (แกไขเพ่ิมเติม)  ลงวันท่ี 2 ๙ เดือน ธันวาคม  พ .ศ.25๕๘ และประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน สวนตําบลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน สวนตําบล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของ พนักงานสวนตําบล 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได  
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของ องคการบริหารสวนตําบล ใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดีคนเกงเขามาทํางาน 
 

4. กลุมเปาหมาย 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสวนตําบล  
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
 

8. งบประมาณ  
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ผลท่ีผลิต/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต  
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของ พนักงานสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของ พนักงานสวนตําบลไมนอยกวา 90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของ องคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต
ของเจาหนาท่ีได 
 
 

************************************ 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดพัทลุง  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ องคการบริหาร
สวนตําบล (แกไขเพ่ิมเติม)  ลงวันท่ี 2๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.25๕๘ ไดกําหนดใหนายก องคการบริหารสวนตําบล
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน สวนตําบล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการ
สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงาน สวนตําบล ลูกจางประจํา ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ชะมวง โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวงเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปน
กรรมการ และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง โดย
ประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูอํานวยการกองและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลชะมวงท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวงเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน สวนตําบล  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ พนักงานสวน
ตําบล ลงวันท่ี 2๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.25๕๘ 
  

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๓๒ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบ  
  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได  
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ลําดับท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ : ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
แนวทางเดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายให
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ 
 2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ  
 

************************************ 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ลําดับท่ี ๔ 
1. ช่ือโครงการ : การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 2. เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  
 3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน  
 4. เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 5. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 6. เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. ผูอํานวยการกอง คลัง 
 2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  
 2. จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ  
 3. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 4. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 5. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
 6. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
 7. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
 2. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 3. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
 

************************************ 
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ลําดับท่ี ๕ 
1. ช่ือโครงการ :  สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 2. เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
 3. เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 2. ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ
เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน  
 2. มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 3. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได  
 

************************************ 
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ลําดับท่ี ๖ 
1. ช่ือโครงการ :  การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ี องคการบริหารสวน
ตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑  ท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือจัดจาง 
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ให
สวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของ องคการบริหารสวนตําบลเ ปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางของ องคการ
บริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบล  

2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบล ท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไรสาย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง และชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง  
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง  
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง  
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
 2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตําบล  
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ
ท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได  
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ลําดับท่ี ๗ 
1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการในการรับชําระภาษีประเภทตางๆ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวงเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทํา บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2๕๓๗ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตาม
กฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบล นั้นมักจะประสบปญหาดาน
การอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึง
เจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการ
ใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรม
ท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑  ท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก 
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และ
ไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ 
 2. เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
 3. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ  
 4. เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทํา
การประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม  
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 งาน จัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ  
 2. ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ  
 3. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม  
 4. ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว 
 5. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ  
 6. สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต  
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ 70  ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี  
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา 
องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 3. เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงใหสั้นลง 
 2. ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบล ชะมวง 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
 4. พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 5. ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจใหรองนายก องคการบริหารสวนตําบล  หรือปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให
ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 4. ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ  ภายในองคกรนั้นก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชะมวง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวง รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลชะมวง หรือหัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร  ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลชะมวง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวง หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
 3. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวง รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สวนราชการทุกสวน 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการ
ดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 2. เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
 3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ลําดับท่ี ๒ 

1. ช่ือโครงการ :  การแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลชะมวง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย  สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหาร
สวนตําบลชะมวง รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงข้ึน เพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติให
เปนแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1 . เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 2 . เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1 . กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 2 . จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 3 . จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 4. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
ชะมวง ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย  คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 – 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของ องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ลําดับท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซ่ึงในแงของการทุจริต
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ค.ต.ง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจึงไดใชมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ ” ข้ึน         
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวงใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ีจําเปนตองมีใน
ทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการ
รับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ” และตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
วาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตอง
มากยิ่งข้ึน 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจาก
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได
ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นําความโปรงใสสูองคกร 
เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงและประชาชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ราชการ สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงและประชาชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ของราชการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 ๑.กําหนดผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร 

- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง 
 ๒.จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละของผูใชบริการมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ  
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ :  จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง เชน 
เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธท่ีองคการบริหารสวนตําบลและตามหมูบาน เปนตน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม ( Social 
Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตําบลชะมวงไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 2. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๕๔ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 

************************************ 
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ลําดับท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ :  การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตอง
มีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิให
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการ
คลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

************************************ 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาทองถ่ิน    

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ.2537 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี  6  
พ.ศ. 2552  มาตรา 66,  67,  68  และมาตรา 69/1  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําและ
อาจจัดทํากิจการในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมรวมท้ังการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลและระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  
และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 17 (๔) กําหนดใหการจัดทําแผนพัฒนา สี่ปตองสอดคลองกับปญหา
และความตองการของประชาคมและชุมชน  ตลอดจนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลใน
แผนชุมชนมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงจากสภาพสังคมไทยในปจจุบันการพัฒนาทองถ่ินใหมี
ความกาวหนาในทุกๆดานไมวาจะเปนดานสาธารณูปโภค  ดานสาธารณูปการ  ดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมลวนเปนหนาท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบลซ่ึงนับวาเปนองคกรท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนใน
ระดับรากหญามากท่ีสุด  
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาท่ีขององคกรใหบรรลุตามเปาประสงค  
และรับฟงปญหาความตองการของประชาชนมาเปนเครื่องมือการสรางฐานขอมูลท่ีถูกตองในการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลพรอมท้ังสามารถ แกไขปญหาใหตรงกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง และเปนการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐและชุมชนท่ีอยูดีมีสุขตอไป  องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน  
  

3. วัตถุประสงค  
  ๓.๑  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน 
  ๓. 2  เพ่ือปรับปรุงแผนงานโครงการตางๆ ใหเปนปจจุบัน 
  ๓. 3  เพ่ือสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  ๓.4  เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
  ๓. 5  เพ่ือบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปเขาดวยกัน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 จัดประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล  จํานวน  16  หมูบาน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ  
  ๖.1 จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๖ .2 จัดประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลปญหาความตองการ 
  ๖. 3 รวบรวมประเด็นการพัฒนา ปญหาความตองการวิเคราะหขอมูล 
  ๖. 4 ดําเนินการบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ป 
  ๖.5 ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาสี่ปโครงการ/กิจกรรม ในชวงสามป 
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  ๖.6 เสนอรางแผนพัฒนาสี่ปตอสภาฯ เพ่ือใหความเห็นชอบ 
                ๖. 7  ผูบริหารอนุมัติแผนและประกาศใชแผนพัฒนาสี่ป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายในเดือนตุลาคมของปถัดไป 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๒0,000.- บาท  
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑  ทราบปญหาและความตองการของประชาชนในหมูบาน 
 ๑๐.๒  ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบานและสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๑๐.๓  บูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปเขาดวยกันเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ    
 ตางๆ ในแผนพัฒนาสี่ปใหเปนปจจุบัน 
 ๑๐.๔  ใชเปนแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป  
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๕๘ 

 
ลําดับท่ี ๒ 

1. ช่ือโครงการ :  การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความ ตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ   
 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
 3. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน  
 4. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 0๗๔ – ๘๒๙ – ๘๓๕ ทางโทรสารหมายเลข 0๗๔ – 6๘๑ – 7๑6  
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๕๙ 

 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 2. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 3. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน  
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๖๐ 

 
ลําดับท่ี ๓ 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวให
แจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 2. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ  
 3. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

4. เปาหมายการดําเนินการ  
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ   
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 

************************************ 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๖๑ 

 
ลําดับท่ี ๔ 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลชะมวง เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงใน
การดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึง
มุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณี
การแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่น
เหม็น เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ
นั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 2. เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ  
 3. เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี  
 

4. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ   
 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายใน
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ  
 3. รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 4. ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 5. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรอง
ทุกข/รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) facebook 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๖๒ 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 2 . สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รองทุกข 
 3 . ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๖๓ 

 
ลําดับท่ี ๕ 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการ อบต. พบประชาชน   
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามมาตรา  66  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลชะมวง มีวิสัยทัศน คือ “ โครงสรางพ้ืนฐาน
พรอม  สิ่งแวดลอมนาอยู  ควบคูการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เต็มท่ีในการบริหารบริการเพ่ือ
ประชาชน” ดังนั้น  จึงถือไดวาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงเปนองคกรท่ีมีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  เพราะถาหากการปฏิบัติงานเปนไปตามอํานาจหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปน
หลักประชาชนก็จะมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน   

องคการบริหารสวนตําบลชะมวง ไดจัดทําโครงการ อบต.พบประชาชนข้ึนเพ่ือเปนชองทางหนึ่งในการ
รับทราบปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอันจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินในทุกๆดานและเพ่ือให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงานท่ีผานมาขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง นอกจากนี้ยัง
ไดใหบริการประชาชนในดานตางๆ  เชน การใหบริการรับชําระภาษีบํารุงทองท่ีและภาษีอ่ืนๆ  ตลอดจนไดประสาน
กับหนวยงาน ตางๆ   เชน  วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน , โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล , กศน. ฯลฯ  มา
ใหบริการกับประชาชนในพ้ืนท่ีอีกดวย 

 

3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือรับทราบปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดง    
    ความคิดเห็นตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

2. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงานท่ีผานมาขององคการบริหารสวนตําบล 
3. เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับบริการจากหนวยงานอ่ืนๆ 
4. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับชุมชน 

 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลชะมวง จํานวน 16 หมูบาน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
 ตามท่ีโครงการกําหนดภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ   
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2. ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

3. ประสานหนวยงานตางๆเพ่ือมาใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนทําหนังสือเชิญชวนและ 

ประชาสัมพันธใหกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรม 

4. ดําเนินการตามโครงการ    
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 



หนา  | ๖๔ 

 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๒0,000.- บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. รับทราบปญหาความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินในทุกๆดานครอบคลุม  

ทุกพ้ืนท่ีกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง 

2. ประชาชนไดรับบริการจากหนวยงานตางๆท่ีมาใหบริการในพ้ืนท่ี 

3. ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารของทางราชการ  กฎระเบียบการปฏิบัติงานและผลการ 

ดําเนินงานท่ีผานมาของ อบต. 

 

************************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลชะมวงในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลชะมวงข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงและแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลชะมวงให
สอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง จํานวน ๙ คน   
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกตัวแทนประชาคมเพ่ือเปนคณะกรรมการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง บางตําแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ จึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารง
ตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงแทนกรรมการฯ ท่ีครบ
วาระการดํารงตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 ท่ีกําหนด 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ชะมวงเพ่ือเปนองคกรในการยกรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลชะมวงเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง ดวย
ความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ลําดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลชะมวง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหม
และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจึงไดจัดทําโครงการประชุม
ประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทางหนึ่งดวย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชน
ท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 100 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ    
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

6. วิธีดําเนินการ   
 1. ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
 2. แตงตั้งคณะทํางาน  
 3. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี  
 4. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 5. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ๒0,00๐.- บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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************************************ 
มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิกําหนด 
 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ :  มาตรการจัดทํารายงานควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลชะมวงจึงได
มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวงทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย  
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม  
 
 

************************************ 
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ลําดับท่ี ๒ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใช
เปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ 
โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ี
ทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึง
ไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  ควรเปน
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ 
สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ี
กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวงพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
 

4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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 2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ  
 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  4 ป ( ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว  
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา  
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  
 3. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 4. มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน  
 5. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
 

************************************ 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

ลําดับท่ี 1 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางแผนการใชจายเงินและเผยแพรใหประชาชนทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง 
ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
 2. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
 3. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 4. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน
ขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชะมวงภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 2. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 3. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ  
 
 

************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ : การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  โดยการ
กําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผ าน
ชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางของ องคการบริหารสวนตําบล
ชะมวงทุกข้ันตอน  ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง  สวน
องคการบริหารสวนตําบลชะมวง สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก
ข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย  โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน  และ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง 
 3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ ใหเกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจางไดแกกรรมการตรวจการจาง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  โดยใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวม
ตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเ ปนไปอยางซ่ือตรง  โปรงใส  โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

10. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางของ องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  มีความโปรงใส  โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

************************************ 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย 
คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลให
เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไม
ตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวง จึงไดจัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลชะมวงเขารวมอบรมตามโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีจัดข้ึน หรือหนวยงานตางๆท่ีดําเนินการจัดอบรม 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตามท่ีโครงการอบรมกําหนด  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการ/แผนงาน  
 2. ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเขารับการอบรม 
 3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตามท่ีโครงการกําหนด  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000.- บาท หรือตามโครงการกําหนด 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวงมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

************************************ 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
ลําดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาค

สวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
 2. ปดประกาศประชาสัมพันธ  
 3. จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท  
 4. บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  
 5. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  
 6. ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000.- บาท  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  
 2. นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข  
 

************************************ 
 
  

 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
เรื่อง   ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

........................................................... 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล       
ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป                   
ซ่ึงยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”   

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรมองคการบริหารสวนตําบลชะมวง จึงแสดง
เจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลชะมวง ตอไปและเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตาน

การทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล 
ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศ
ไทยในระยะ ๕ ป ขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  จึงไดประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลชะมวง เพ่ือกําหนดเปนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบล ใหมีมาตรฐาน
และยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคการบริหารสวนตําบลชะมวงดังนี้ 

1. นโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส ซ่ือสัตย สุจริตและตรวจสอบได 
แนวปฏิบัต ิ         1)  มีการกําหนดนโยบายดานความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศใหประชาชนทราบและแจงเวียนทุกสวนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการ  
         ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง  
                             เสมอภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
    

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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-๒- 
 
   3)  มีการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         มาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต  

2.  นโยบายการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
แนวปฏิบัต ิ        1)  มีชองทางประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอยางนอย 3  ชองทาง 
   2)  มีคณะทํางานการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร  
   3)  มีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานความโปรงใส  
   4)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทํามาตรฐานความโปรงใส  
   5)  มีการจัดซ้ือ จัดจาง ดวยความโปรงใสทุกข้ันตอนท้ังภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย การตรวจสอบการทํางานภายในองคกร 
แนวปฏิบัต ิ        1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองคกร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ  
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบยีบท่ีกําหนด 

4. นโยบายระบบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
แนวปฏิบัต ิ        1)  มีการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         รองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป  
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป  
   3)  มีคูมือการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป  
   4)  มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป  
                           มากกวา 2 ชองทาง 

5. นโยบาย มีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ               
ของแตละสวนราชการ 
แนวปฏิบัต ิ       1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแตละสวนราชการอยางชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการประชาชน  
  3)  มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐ เมษายน   พ.ศ.  2560 
 

                         
(นายอธิวัฒน  ขุนทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
เรื่อง   เจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล       
ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  
 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ  4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป         
ซ่ึงยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”  

 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลชะมวง  จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง ตอไปและ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการ

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทา
สากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต ( Zero Tolerance & Clean Thailand)
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหม
ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 องคการบริหารสวนตําบลชะมวง จึงประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลชะมวง เพ่ือกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใหเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับ
ขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ังท่ีจะนํา 
หนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลชะมวง ถือปฏิบัติและการ
ดําเนินการ  ดังนี 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน 

ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
                2.  ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
 3.  ดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและเปดโอกาส
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ยุติธรรมชุมชนตําบลชะมวง 
 5.  กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง  

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐ เมษายน  พ.ศ. 2560 

      
(นายอธิวัฒน  ขุนทอง) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
ท่ี ๑๒๙ /๒๕60 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

------------------------------------------------------ 
     ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึง

มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล    
ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปน
ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองกันพรอมอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้นเพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลชะมวงเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  ซ่ึง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”  

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง จึง
กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใช
เปนกรอบแนวทางในกา รดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลชะมวง ตอไป
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือให
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทย
ท้ังชาติตานทุจริต ( Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

 

 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 
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 ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลชะมวง จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง   โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

1. นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง   ประธานคณะทํางาน 
2. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  รองประธานคณะทํางาน  
3. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชะมวง   คณะทํางาน 
4. ผูอํานวยการกองชาง     คณะทํางาน  
5. ผูอํานวยการกองคลัง     คณะทํางาน 
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา    คณะทํางาน 
๗. หัวหนาสํานักปลัด     คณะทํางาน 
๘. นิติกร      คณะทํางาน/เลขานุการ 
๙. นักวิเคราะหนโยบายและแผน    คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ 

     ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
     3. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
     4. จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 
     ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี  ๓  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2560 

 
(นายอธิวัฒน  ขุนทอง) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลชะมวง  
 
 

    แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลชะมวง 

 


