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ค าน า 

  การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง   โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ
การเมือง   การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงาน    ในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศไทยอย่างทัดเทียม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหาร จัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน  โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต   รับผิดชอบ มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ  ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว   บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล
ประศุก จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี  พ.ศ. 2562 – 2564  ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์
ก าหนดไว้   

         ส านักงานปลัด 
               องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
              28 กุมภาพันธ์ 2561 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่  การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7 ประเภท  ดังนี้ 
1.  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง   

ส่วนใหญ่เกิดจากละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด 

คุณธรรมจริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากขาดความประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน 

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ   
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมี  และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปเป็น 
ประเด็นได้ดังนี้ 

1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้า ราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม   
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  เป็น 

เรื่องของการผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  
ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท า
ให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง  
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนร่วม 

7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกง  เป็นคน
ฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

หลักการและเหตุผล 
  การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต  เพราะเป็น
การดับปัญหาที่สาเหตุ   ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและ
ประเทศชาติ  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ    ปัจจุบันที่ใช้เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  มุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน   ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านการโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยธรรม  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต   (Corruption  Perception Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 

  ดังนั้น  เพื่อให้การขับเคลื่อน นโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ในการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการ ทุจริต  ประพฤติมิชอบ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก     จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สามปี  พ.ศ. 2562 – 2564    ของ องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลประศุก  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก   ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  



องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง   สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส  จัดระบบการ
ตรวจสอบ 
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และประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ในการ
รณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
2. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่าย 

บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ด ี
4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริการกิจการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนมี 

จิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
2. เครื่องมือ /มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ 

ชอบของข้าราชการ 
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 



มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มี่ความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  
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4. องค์กรมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภูมิใจและให้
ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ.2562 – 2564) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

  ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 หมาย    
เหตุ งบประมาณ 

   (บาท) 
งบประมาณ 
   (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 

มิติที่ 1. 
การสร้าง 
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

1.1. การสร้าง
จิตส านึก 
และความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1(1) 
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
-จัดท าประกาศ
ประมวลจริยธรรม
แก่บุคลากรทั้งฝ่าย
ประจ าและฝ่าย
การเมือง และ
ก าหนดมาตรการ
ในการจัดการ
เจ้าหน้าที่ท่ีไม่มี
ความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
และความ
รับผิดชอบ 

20,000 20,000 20,000  

     

1.2. การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 โครงการ
ปลูกต้นไม้ลดโลก
ร้อน 

20,000 20,000 20,000  

1.2.2 โครงการ
ปลูกหญ้าแฝกแนว
คันดิน ตามแนว
พระราชด าริ ฯ 

10,000 10,000 10,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

  ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 หมาย    
เหตุ งบประมาณ 

   (บาท) 
งบประมาณ 
   (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของเด็กและ
เยาวชน  
-อบรมคุณธรรม
จริยธรรม  

60,000 60,000 60,000  

มิติที่ 2 
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1.1 จัดท า
ประกาศการแสดง
เจตจ านงสุจริต 
เสริมสร้างคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ในการบริหาร
ราชการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประศุก 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

 2.2การสร้าง
ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 กิจกรรม 
“การพัฒนา
แผนการจัดหา
พัสดุ"  

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

  2.2.2 การจัดท า
ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์e-laas  

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

 2.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น  

2.3.1  จัดท า
แผนภูมิข้ันตอน
และระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการ
ประชาชน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

  2.3.2 การมอบ
อ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ
เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

  ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 หมาย    
เหตุ งบประมาณ 

   (บาท) 
งบประมาณ 
   (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 

มิติที่ 3 
การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.1.1จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 
 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

       
  3.1.2 จัดท า

แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง แผนการใช้
จ่ายเงินและ
เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

 3.2 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.2.1 โครงการ
ประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

30,000 30,000 30,000  

  3.2.2 ด าเนินการ
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดหา
พัสดุ และเป็น
คณะกรรมการอ่ืนๆ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

  ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 หมาย    
เหตุ งบประมาณ 

   (บาท) 
งบประมาณ 
   (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 

 3.3 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.3.1 จัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์และศูนย์ด ารง
ธรรม  

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

       
มิติที่ 4 
การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น  

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 จัดท าการ
ตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

  ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564 หมาย    
เหตุ งบประมาณ 

   (บาท) 
งบประมาณ 
   (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 

 4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ  

4.2.1 กิจกรรม
การรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ 
4.2.2 กิจกรรม
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดหาหาพัสดุโดย
ภาคประชาชน 
  

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 
 

4.3.1ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
“กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น” 
 

200,000 200,000 200,000  
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ส่วนที่  3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนึกในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน  ของอบต.ประศุก 

2.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ   
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ ไว้ 5  ยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กร
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว อบต.ประศุก จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือ
ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีใน
การปฏิบัติงาน จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3.   วัตถุประสงค ์



 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.ประศุก  มีคุณธรรมจริยธรรม  และน้อมน าเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ และเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของอบต.ประศุก และยึดหลักธรรมาภิบาล 

4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 

5.   พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

6.   วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  โดยวิทยากร  ให้แก่ ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่   
7.   ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564) 

8.   งบประมาณในการด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณ  จ านวน 20,000  บาท 

9.   ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

10.   ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
 10.2  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ 
 10.3  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

********************* 
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  1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน 
 
2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 เนื่องด้วย ปัจจุบันโลก ก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต ของมนุษย์อาทิเกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า อากาศหนาว ในฤดูร้อน ฝน
ตกไม่ตรงฤดูกาล ฝนตกปริมาณท่ีสูงมากจน เกิดภาวะน้ าท่วม เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลาย
ป่าของมนุษย์ ดงนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประศุก  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการปลูกต้นไม้เพ่ือลดโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลประศุก  เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลกับธรรมชาติ   และเป็นไปตามระบบนิเวศน์ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว อันเป็นแนวทางหนึ่งในการลด
ภาวะโลกร้อนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สร้างภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่สวยงาม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้น 
 3.2  เพ่ือเกิดความสวยงาม  สะอาด  ร่มรื่น 
 3.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่น่าอยู่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  จ านวน  11  หมู่บ้าน  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  จ านวน   11  หมู่บ้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ส ารวจพื้นที่ท่ีจะปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ๖.๒  จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
 ๖.๓  จ้างเหมาด าเนินการ 



7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณ จ านวน 2๐,๐๐๐.-บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก มีภูมิทัศน์ที่ด ี มีพ้ืนที่สีเขียวมากข้ึน 
 

********************** 
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  1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
   
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝกแนวคันดิน ตามแนวพระราชด าริฯ  
 
2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศ  ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวดิน
ถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ าที่ไหลบ่า ท าให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจึงพระราชทานพระราชด าริให้มีการน า"หญ้าแฝก" พืชมหัศจรรย์ มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น  เนื่องจากหญ้าแฝก เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ า รากหญ้าแฝกลึกและยาวสาน กันเป็นก าแพงธรรมชาติ อันแข็งแกร่ง   แผ่กระจายลงไปใน
ดินตรงๆ ช่วยกรองตะกอน ลดความแรงของน้ าที่ไหลบ่า รักษาหน้าดิน และง่ายต่อการดูแลรักษา     
     ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการพังทลายของดิน โดยการน้อมน าแนวพระราชกด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในการน า"หญ้าแฝก"มาใช้ในการอนุรักษ์ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  จึงได้จัดท าโครงการปลูกหญ้าแฝกแนวคันดิน ตาม
แนวพระราชด าริ  ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม  
 3.2 เพ่ือป้องกันบริเวณที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง และการพังทลายของ
ดินได้สูง  
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า และ
สิ่งแวดล้อม  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     คณะผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  พนักงานส่วนต าบล  ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง  ก านัน, ผูใ้หญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  นักเรียน     และประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกหญ้าแฝก  

1. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  



6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
  ๒. ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม  
๔. จัดเตรียมสถานที่ปลูกหญ้าแฝก  
๕. ด าเนินการปลูกต้นไม้  
๖. ดูแลรักษา ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณ จ านวน 1๐,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สนองแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม  
 10.2 สามารถป้องกันการพังทลายของดินมีแนวโน้มที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะล้าง และ
การพังทลายของดินได้และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

 10.3 ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
   
 

************************ 
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  1.2  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
   
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน   
 
2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ
ควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม โดย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักการตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ   
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก   จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน  ขึ้นใน  เพ่ือเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชน
ในชุมชนประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอในการ
รวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดระบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนในต าบลขม้ิน 
รวมถึงทักษะการเป็นผู้น า การบริหารจัดการองค์กร การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชน
ต าบลประศุก  จะได้เป็นฐานให้กับครอบครัวให้มีความสุขต่อไป 
 3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ให้เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  
 3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงบทบาทและสิทธิของตนเอง  
 3.3 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านผู้น าส าหรับเด็กและเยาวชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     เด็กและเยาวชนต าบลประศุก   

5.พื้นที่ด าเนินการ 
    พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  

6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
  ๒. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เด็กและเยาวชน 



๓. ติดตามผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖4) 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณ จ านวน 60,๐๐๐.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 10.2 ได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม 

 10.3 เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้น า 
 10.4 เด็กและเยาวชนต าบลประศุกมีความรู้รักสามัคคีต่อกัน 
 

************************* 
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
  2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม   “ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในการบริหาร
ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก” 

2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
เมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions 
Index : CPI)   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกล
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม



เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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 ทั้งนี้ ต้องยอรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม  
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่น เดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง
ที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการ
อ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่
เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1  ฉบับ 
  4.2  มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1  ครั้ง 
  4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  

6. วิธีด าเนินการ 



 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ประศุก 
 6.2 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.3  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5   ด าเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6  รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 43 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -มีประกาศเจตการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1  ฉบับ 
  -มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1  ครั้ง 
  -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -การบริหารราชการขององคารบริหารส่วนต าบลประศุกมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรได้ 
  -ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

********************* 
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2.2 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี พ.ศ.2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  4.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
  4.3  ภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.4  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 



7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 3  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 

******************** 
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2.2 การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas ”  

2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดระเบียบและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้การบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับนโยบายการ
จัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินภาครัฐ และสนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas)    เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียน และ
รายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐาน  ถูกต้องและสามารถน าข้อมูลรายรับ – 
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าเป็นข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจ และจัดสรรงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดท างบประมาณ 
 3.4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดท าบัญชี และรายงานทางการเงิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  4.2  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
  4.3  เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
  4.3  หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าแผนเพื่อพัฒนาการใช้งานในระบบ e-Laas 



 6.2  สรุปรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.3  ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 6.4  รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุกมีข้อมูลทางการเงิน ที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้  
 10.2 สามารถน าข้อมูลทางการเงิน เพ่ือใช้ในการวางแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประศุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 

******************** 
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2.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริการกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ชื่อโครงการ  ลดขั้นตอนและการมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล 
     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537   ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ
วัฒนธรรมตามมาตรา  67  และ  68  เพ่ือจัดบริการสาธารณะต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  และสามารถอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน ในการให้บริการด้านต่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  ซึ่งแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3  ส่วน 
ประกอบด้วย  ส านักงานปลัด  กองช่าง และ กองคลัง  ท าโครงการลดขั้นตอนและการมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ  ประชาชน ประจ าปี 2560   เพ่ือการให้บริการงานตามภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง  ๆ  ในพ้ืนที่ มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง  เน้นการให้บริการเชิงรุก การมีส่วนร่วม  การลงพ้ืนที่ อ่ืนๆ  เพ่ือน ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  

3.  วัตถุประสงค์ 

     1)  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ได้รับบริการในด้านต่างๆ เช่น  
บริการจัดเก็บภาษี  บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร บริการให้ความรู้ด้านกฎหมาย   
สิทธิประโยชน สวัสดิการต่าง ๆ ที่ประชาชนพึงได้รับ  เป็นต้น 
     2)  เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของหน่วยงานราชการได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
     3)  เพ่ือรับฟังปญัหาข้อคิดเห็น ความต้องการของประชาชน เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการ 



ให้บริการประชาชน 
     4)  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

     ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก   หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ผู้มาติดต่อขอรับ 
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

 ต าบลประศุก  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
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6.  วิธีการด าเนินงาน 

     1)  เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
     2)  ประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือบูรณาการโครงการร่วมกัน 
     3)  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
     4)  ด าเนินการโครงการ 
     5)  สรุปและประเมินผลโครงการ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ    

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

    1) ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก    ได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างรวดเร็ว 
และท่ัวถึง 
    2) ประชาชนได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านการให้บริการของรัฐมากยิ่งขึ้น   
    3) เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชน น ามาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการและการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  
    4) องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก   มีแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ  เกิดจากความต้องการ 
ของประชาชนโดยตรง 



 
*********************** 
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2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ภายใต้กรองอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  



6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ลดขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ 
 6.4 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน / บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

*************************** 
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มิติที่ 3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “การตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก” 

2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ.2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3.2  เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  - ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  - ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน  1   แห่ง 
 4.2  แบบค าร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน  1  ฉบับ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 



 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าค าร้องขอดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดเตรียมสถานที่  โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
 10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 10.3 มีประชาชนขอดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 

******************** 
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3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงินและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7  และมาตร 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ แผนการจัดหาพัสดุ สัญญาซื้อ/จ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  

มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 -งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 -แผนการด าเนินงาน 



 -แผนอัตราก าลัง 
 -แผนการจัดหาพัสดุ 
 -ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 -ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 -งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 -รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี/รายไตรมาส 
 -ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

******************** 
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3.2  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา ฃองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  ข้อ 17  การท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
การด าเนนิการดังนี้  
 1.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 2.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
  ข้อ  18  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
งบประมาณถัดไป 
  ข้อ  25  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ า  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง



แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 จากระเบียบดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลประศุกจึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้มี
ส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ   และจักได้น าข้อมูลที่ผ่านเวทีการประชุมประชาคม
แต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน  และจุดแข็ง อุปสรรค  และโอกาส  ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เกิดการ
พัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องโดยการบูรณา การจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดในการแก้ไขปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนต าบลประศุก ต่อไป 
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3.วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนปฏิบัติการ   และการติดตามประเมินผล 
2.   เพื่อการประสานความร่วมมือ  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3.   เพื่อเป็นการระดมความคิด  ปัญหา  แนวทาง  ภารกิจ  เพื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการท า แผนพัฒนา    
     ท้องถิ่นสี่ปี  แผนปฏิบัติการ   
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

1. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน   11  หมู่บ้าน  จ านวน   400  คน 
- จัดประชุมประชาคมระดับต าบล             จ านวน  200  คน 

2.   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้าประชุมเพ่ือเสนอปัญหาความต้องการของ 
      แต่ละหมู่บ้าน 

   3.   โครงการและข้อเสนอเพ่ือบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้เรียงล าดับความส าคัญจากประชาคม
          แตล่ะหมู่บ้านอย่างชัดเจนและในภาพรวมในระดับต าบล  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 ต าบลประศุก 

6. วิธีการด าเนินการ 

 1  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2  แจ้งให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ภายในองค์กรรับทราบโครงการและ วัตถุประสงค์ 
     ของโครงการ เพ่ือเข้าร่วมโครง 

  3  ประสานประชาสัมพันธ์กับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาฯ ภายในชุมชน กลุ่มองค์กร 
      กลุ่มอาชีพ และหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนในต าบลประศุก 
  4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
   5  ด าเนินการตามโครงการและรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อไป 



           6  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8.  งบประมาณด าเนินการ  
 30,000   บาท 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
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10.  ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ 
   ๑  องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก   มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่สามารถเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี    

2. ท าให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 
3. ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบและเห็นคุณค่า   
    ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 
 

********************************** 
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3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  ในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ต าบลประศุก  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน  ที่ร่วมในการตรวจสอบการด าเนินการจัดหาพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประศุก   โดยคัดเลือกผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือร่วมมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ประศุก  ในการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก    เพ่ือส่งเสริมให้กับภาคประชาชน  ให้มีส่วน
ร่วมอย่างเข้มแข็ง  กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  11  หมู่บ้าน 

5. วิธีด าเนินการ 
 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน โดยการคัดเลือกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือแต่งตั้งเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  

6.ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประศุก 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

**************************** 
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3..3  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และศูนย์ด ารงธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/เป็นมา 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน  15  วัน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้อนทุกข์ และส่งเสริมภาค
ประชาชน       ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  

6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  15  วันท าการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
******************** 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด    
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 



 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
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 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกตอ้งและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านแป้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 



9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
 10.2 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.3 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

************************** 
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4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการ 
   
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอง และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 



6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
  

************************** 
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4.2   การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกลในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประศุก 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก   
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
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 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  
 

************************** 
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4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตากฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแป้ง ได้ด าเนินการ เพ่ือให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  
หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามา
พัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  

3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างาน ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่  
   3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  



             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก   จ านวน  22  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
             ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  

6. วิธีการด าเนินการ  
   6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
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  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดย
ส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ  
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  
   6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  ทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔)  

8. งบประมาณด าเนินการ    
 จ านวน   ๒๐0,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักงานปลัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 

10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
   10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก  จ านวน  22  ราย ได้รับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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