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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า           
การพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญ  
ที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่ง ที่ 69/2557 
เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ 
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด 
การทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัด
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ขึ้น 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

1.1 การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทจุรติในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม 
และการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ 
มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 1.1.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

  1. ทฤษฎีสามเหลี่ยมของการทุจริต (อุษณา ภัทรมนตรี, 2552:12-9) อธิบายถึงแนวคิด
ทฤษฎีในการศึกษาด้านการทุจริตที่นิยมอ้างอิง คือ สามเหลี่ยมของการทุจริต (Fraud Triangle) ของ Donald 
R Cressey ในทศวรรษ 1980 ที่ว่าการทุจริตมีโอกาสจะเกิดสูงหากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริต
เกิดข้ึนทั้ง 3 ด้าน คือ 

   1.1 มีความกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure or Incentive) ผู้ทุจริตมีความกดดัน
หรือมีแรงจูงใจให้กระท าทุจริตซึ่งอาจเกิดจาก 
    (1) ความกดดันในการปฏิบัติงาน เช่น กิจการก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายโดยใช้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการเงินระยะสั้น เช่น ยอดขาย ผลก าไร ฯลฯ สูงเกินไป และหากไม่ได้
จะถูกลงโทษ มักเป็นความกดดันให้ทุจริตโดยการแก้ไขรายงานและตัวเลขบัญชี 
    (2) ความกดดันและแรงจูงใจส่วนตัว เช่น ความเดือนร้อนทางการเงิน
เฉพาะหน้าหรือจากอุปนิสัยส่วนตัว เช่น ติดการพนัน สุรุ่ยสุร่าย หรือเป็นคนฉลาดชอบความท้าทาย เป็นต้น 

   1.2 มีโอกาสในการกระท าผิด (Opportunity) ได้แก่ โอกาสในการกระท าทุจริต
โอกาสที่จะปกปิดการกระท า และโอกาสที่จะแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริต โอกาสในการกระท าผิด
เกิดจากจุดอ่อนในการควบคุมภายในที่จะปูองกัน และค้นพบการทุจริตให้ทันกาล การควบคุมแบบปูองกัน  
เช่น ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายขององค์กรที่มีสาระส าคัญ การละเมิดหรือยกเว้น
การควบคุมไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ ขาดการควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สินสภาพคล่อง  และระบบสารสนเทศ
ส าคัญ ส่วนการควบคุมแบบค้นพบ เช่น ไม่มีระบบร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) ท าให้สามารถท า
ความผิดได้โดยไร้ร่องรอย หรือตรวจพบยาก ไม่มีระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ  หรือค้นพบได้ในเวลา 
เกิดจริง ไม่มีการตรวจนับทรัพย์สิน และการกระทบยอดบัญชีส าคัญทุกเดือน เป็นต้น 

   1.3 มีข้ออ้างหรือเหตุผลที่ท าให้ผู้กระท ามีความรู้สึกดีขึ้น (Rationale) เช่น อ้างด้าน 
ความจ าเป็นเดือดร้อนส่วนตัว อ้างว่าเป็นประเพณีทางธุรกิจไม่ทราบว่าเป็นความผิด เพราะเป็นสิ่งที่ใครๆ  
ก็ท าหรืออ้างว่าท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตกแต่งงบการเงินให้ก าไร  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพอใจเพราะได้รับ 
เงินปันผล และราคาหุ้นสูง หรืออ้างว่าท าเพื่อไม่ให้กิจการล้มละลาย เป็นต้น 
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 1.1.3 ลกัษณะการทจุริตขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ จ าแนกเปน็ 7 ประเภท ดงันี ้

  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย        
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 1.1.4 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น            
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า        
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย ที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต        
ของบุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่ งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็ นคนโกงเป็น 
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คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

1.๒ หลักการและเหตุผล           

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี  
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  
เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น        
มักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต        
ตามสื่อ และรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่ งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  
และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception 
Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก 
และเป็นอันดับที่ ๓ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  
และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก 
๑๗๖ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี  
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนน 
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 

: CPI)  
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยื น จึงได้ด าเนินการจัดท า
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แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด อปท. ว่ากระท าการ
ทุจริตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2560 รวม 10 ปี พบว่าบุคลากรของ อปท. หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต รวมทั้งสิ้น 24,791 เรื่อง มีผู้ถูกกล่าวหา 
13,501 ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุดดังตาราง 

 
ล าดับ หนว่ยงาน ถูกกลา่วหาวา่กระท าการทจุรติ/เรือ่ง 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล 12,789 
2. เทศบาลต าบล 7,350 
3. เทศบาลเมือง 1,818 
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,275 
5. กรุงเทพมหานคร 879 
6. เทศบาลนคร 626 
7. เมืองพัทยา 54 

 

ตารางที่ 1 แสดงการกลา่วหาว่ากระท าการทุจริต (2551-2560) 
ที่มา : ศูนย์ประมวลข้อมลูส านักงาน ป.ป.ช.  (ข้อมูลวันท่ี 4 กันยายน 2561) 
 

 จากงานวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการปูองกันการทุจริตใน อปท.  
ได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริต  
ใน อปท. ได้ดังนี ้

 1. สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี  
การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง 

 ส่วนใหญ่พบว่ากระบวนการทุจริตใน อปท. เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ และอ้างว่า
ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการให้จัดท า และไม่จัดท าซึ่งเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่ม 
อปท. ไม่จัดท าอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตใน อปท. ดังตัวอย่าง เช่น 

 1) อปท. ไม่ท าทะเบียนยืมเงิน ร้อยละ 14  
 2) อปท. ไม่ท าบัญชีคุมรายรับรายจ่ายพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 12  
 3) อปท. ไม่มีการท าหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุ ร้อยละ 13  
 4) อปท. ไม่มีการท าการลงบัญชีรายรับรายจ่าย ร้อยละ 11  
 5) อปท. ไม่มีการท ารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ร้อยละ 15  
 6) อปท. ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี ร้อยละ 12  
 7) อปท. ไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน หรือผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ หรือจัดให้มีก็เป็นการแต่งตั้งคนหน้าเดิมๆ ในการตรวจรับงานจ้าง ร้อยละ 6  
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 8) อปท. ที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีญาติมารับเหมาเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างใน อปท. ร้อยละ 11.5  

 9) อปท. ได้แต่งตั้งประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้างบางส่วน 
ร้อยละ 34.7 ยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและทุกฝุาย 

 2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 

 ข้อมูลตัวเลขจากการส ารวจพบว่าการทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน ปรากฏว่า  

 ร้อยละ 12 มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอ้ือประโยชน์ให้
พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง 

 ร้อยละ 35 บุคคลที่เป็นพนักงานท้องถิ่น กับผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งบางส่วนใช้ต าแหน่งของตน
แสวงหาผลประโยชน์ 

 ร้อยละ 10 บุคลากรของ อปท. มีการเก็บรายได้แล้วไม่ส่งคลัง หรือว่ามีการแก้ไขหลักฐาน
การเงิน 

 ร้อยละ 7 บุคลากรและผู้บริหารท้องถิ่นบางส่วนมีการจ่ายเงินของการคลังโดยไม่มีหลักฐาน 
เช่น การเขียนเติมจ านวนเงิน หรือการรับเงินเก็บภาษี รับเงินเก็บค่าขยะ เก็บเงินมาแล้วก็ไม่น าส่งให้คลัง 
ซึ่งเมื่อมีการกระท าอย่างเป็นประจ า หรือบางทีพอเก็บเงินได้มากๆ ก็ไม่น าส่งหรือมีการหนีไป หรือส่วนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่คลังมีการปลอมเช็ค การน าของหลวงหรือของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว ตลอดจนการปิดบัง
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

 3. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
  ในส่วนช่องว่างของกฎหมายและระเบียบต่างๆ มุ่งวิเคราะห์ระบบตรวจสอบและระบบ
โครงสร้างของ อปท. เอง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุว่า ระบบการตรวจสอบของ สตง. ไม่ท่ัวถึง 

 ร้อยละ 14.3 ตอบว่า กฎหมายเปิดช่องว่างให้มีการทุจริตได้ โดยมีการให้สังเกตโครงสร้าง
อปท. ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และในกฎหมาย อปท. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพ่ือให้อยู่ใน 
ต าแหน่งตลอด 4 ปี ซึ่งในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทาง  
ให้ทุจริตได้ เพราะระบบถ่วงดุลขาดความเข้มแข็ง 

 4. สภาพหรือลกัษณะปญัหาของการทจุรติทีเ่กดิการขาดความรูค้วามเข้าใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีบางอปท. ที่มีขนาดเล็ก มีพนักงานท้องถิ่นที่ได้บรรจุเข้ารับ
ราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงานมาน้อย หรือไม่มีความรู้เฉพาะด้าน 
ดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง หรือการจัดซื้ อจัดจ้างตามระเบียบ และส่วนหนึ่ง
พบว่าหัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติไปก็ มีความเสี่ยงในการถูก
ตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรของอปท. ขาดความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของอบต. กับ
เทศบาลต าบล ที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล ตลอดจนส่วนหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่นมีพฤติกรรม
แสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายแสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธร รม โดยสรุป
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย 
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กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเป็นผลท าให้ปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได้ 

 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบ 

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามี อปท. ส่วนหนึ่งไม่ชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของ อปท. ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น  

 ร้อยละ 15 ไม่แจ้งงบประมาณของ อปท. ให้ประชาชนทราบ และไม่ส่งข่าวสารทางราชการ 
ให้ประชาชนทราบ 

 ร้อยละ 8 ไม่มีการประกาศในช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนทราบในการด าเนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่มีการประกาศการด าเนินกิจกรรมและงบประมาณให้ชาวบ้านทราบเช่นกัน 
  ร้อยละ 75.6 บุคลากรใน อปท. ไม่ทราบว่า ปัจจุบันมีเงินงบประมาณหรือเงินในบัญชี 
มีจ านวนเท่าไร 

 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

 จากการศึกษาพบว่าผู้ตรวจสอบ อปท. ที่เป็น สตง. เพียงหน่วยงานเดียวมีก าลังคนไม่เพียงพอ 
และ สตง.ส่วนกลางมีก าลังคนเพียงพอแต่ไม่สามารถลงไปตรวจได้ทุกพ้ืนที่ ที่กระท าได้ก็เป็นเพียงเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างเท่านั้น ในส่วนของส านักงาน ป.ป.ช. ก็เช่นเดียวกัน จึงมีข้อเสนอให้ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. มีอนุกรรมการ 
ป.ป.ช. จังหวัด และให้จัดตั้งอาสาสมัคร ป.ป.ช. ภาคประชาชนส่วนระบบการตรวจสอบภายในของ อปท. มัก
พบว่าผู้บริหารท้องถิ่นของ อปท. ไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
อย่างเคร่งครัด และฝุายสภาท้องถิ่นของ อปท. ที่ต้องท าหน้าที่เป็นฝุายก ากับดูแลและควบคุมคอยตรวจสอบ 
การท างานของฝุายบริหารของ อปท. ให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่กลับพบว่าปัจจุบัน
ฝุายสภาท้องถิ่น โดยส่วนใหญ่กับกลายเป็นกลุ่มเดียวกับผู้บริหารท้องถิ่น จึงท าให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไป  
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นได้น้อย 

 7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล  

 จากการศึกษาพบว่าใน อปท. บางแห่งยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ 
โดยเฉพาะอิทธิพลและอ านาจของฝุายการเมืองที่ครอบง า หรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่ หรือ
ข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้ เสนอราคารายอ่ืนๆ การบีบบังคับให้ผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็นพยาน 
เพ่ือเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัว
อิทธิพลการนับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่
การงานในการแสวงหาผลประโยชน์ 

 ดังนั้น ปัญหาที่มีในท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ที่แ ข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งใน
ระดับประเทศกับนักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนั กธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์ 
และนักการเมืองระดับท้องถิ่นกับข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบของ
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมและสิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ท าอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง  
เพ่ือคานอ านาจอิทธิพลได้ 
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1.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน   

 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)   

 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.๔ เปูาหมาย   

  ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ   

 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม   

 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

1.๕ ประโยชน์ของการจัดท าแผน   

 ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์  
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้   

 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝูาระวังการทุจริต   

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต   
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 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน            
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที ่๒ 

แผนปฏิบตักิารปอูงกนัการทจุรติ (พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเวยีง 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสรา้ง
สงัคมทีไ่ม่
ทนต่อการ
ทุจรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ การสรา้ง
จติส านกึและ
ความตระหนัก
แกบุ่คลากรทัง้
ข้าราชการ
การเมอืงฝาุย
บรหิาร
ข้าราชการ
การเมอืงฝาุย
สภาท้องถิน่ 
และฝาุยประจ า
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ การสรา้ง
จติส านกึและ 
ความตระหนัก
แกป่ระชาชนทุก
ภาคสว่นใน
ท้องถิน่ 

1.1.1. สรา้งจติส านึกและความ
ตระหนักในการปฏบิตัริาชการ
ตามอ านาจหนา้ที่ใหบ้งัเกิด
ประโยชนส์ขุแกป่ระชาชนใน
ท้องถิน่ 
          (๑) โครงการบริหาร 
งานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๑.๑.๒ สรา้งจติส านกึและ 
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจรยิธรรม 
          (๑) อบรมคุณธรรม
จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง ข้าราชการและพนักงาน 
          (2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
 
๑.๑.๓. สรา้งจติส านึกและความ
ตระหนักทีจ่ะไม่กระท าการอนั
เป็นการขดักนัแหง่ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 
          (1) โครงการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๑.๒.๑. สรา้งจติส านึกและ 
ความตระหนักในการตอ่ตา้น
การทจุรติ 
          (๑) โครงการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

7,550 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสรา้ง
จติส านกึและ 
ความตระหนัก
แกเ่ด็กและ
เยาวชน 

๑.๒.๒. สรา้งจติส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
          (๑) โครงการ “1 อปท. 
1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย 
          (2) โครงการ “1 อปท. 
1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย 
          (3) กิจกรรม “จิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อมก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงอ าเภอ
เวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 
  
๑.๒.๓. สรา้งจติส านึกและความ
ตระหนักในการปฏบิตัตินตาม
หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
          (๑) โครงการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ และศึกษาดูงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
 
๑.๓.๑. สรา้งจติส านึกและ 
ความตระหนักในความซื่อสตัย์
สจุรติ 
          (๑) สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน 
(โครงการ “โตไปไม่โกง”) 

 
 
 

350,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
527,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (๒) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
          (3) โครงการเยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
๑.๓.๒. สรา้งจติส านึกและ 
ความตระหนักในการตอ่ตา้น
การทจุรติ  
          (๑) กิจกรรมส่งเสริม
สภาเด็กและเยาวชนต่อต้าน 
การทุจริต 
 
๑.๓.๓.สรา้งจติส านกึและความ
ตระหนักให้มจีติสาธารณะ 
          (๑) กิจกรรมการ
กฎหมายเพื่อการเรียนรู้สู่
ประชาชนพ้ืนที่ปุาของหมู่บ้าน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
          (2) โครงการ “ห้องน้ า
ท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
50,000 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
13,900 

 
 
 
 

576 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

- 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม  โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ xxx xxx xxx  

 

 

 

 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ หมายเหต ุ
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒. การ
บริหาร 
ราชการเพื่อ
ปูองกนัการ
ทุจรติ 
 

๒.๑ แสดงเจต 
จ านงทางการ 
เมอืงในการ
ต่อต้านการทจุริต 
ของผูบ้รหิาร 
 
๒.๒ มาตรการ
สรา้งความ
โปรง่ใสในการ
ปฏบิตัิราชการ 
 

          (1) มาตรการแสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยการจัดท าแผน ปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต 
 
๒.๒.๑. สรา้งความโปรง่ใสใน
การบรหิารงานบคุคลใหเ้ป็นไป
ตามหลักคุณธรรมทัง้ในเรือ่ง
การบรรจุแตง่ตัง้ โยกยา้ย โอน 
เลื่อนต าแหนง่/เงนิเดือน และ
การมอบหมายงาน 
          (1) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
 
๒.๒.๒. สรา้งความโปรง่ใสใน
การบรหิารการเงนิงบประมาณ 
การจดัหาพสัด ุการใช้ประโยชน์
ในทรัพยส์นิของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏบิตัิใหเ้ปน็ไป
ตามกฎหมาย ระเบยีบ 
กฎเกณฑ ์ทีเ่กีย่วข้องอยา่ง
เครง่ครดั 
          (๑) มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 
๒.๒.๓. สรา้งความโปรง่ใสใน
การให้บรกิารสาธารณะ/บรกิาร
ประชาชน เพื่อใหเ้กดิความพงึ
พอใจแกป่ระชาชนโดยทดัเทยีม
กันและโดยไมเ่ลือกปฏบิตัิ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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(บาท) (บาท) (บาท) 
  

 
 
 
๒.๓ มาตรการ 
การใชด้ลุยพนิจิ
และใช้อ านาจ
หนา้ทีใ่ห้เปน็ไป
ตามหลักการ
บรหิารจดัการ
บา้น 
เมอืงทีด่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) มาตรการยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน 
 
๒.๓.๑. มกีารจดัท าแผนภมูิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนนิการเกีย่วกับการ
บริการประชาชน รายละเอยีด
ที่เกีย่วข้องในแตล่ะขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ทีท่ าการและใน
ระบบเครือขา่ยสารสนเทศ 
ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ 
          (๑) มาตรฐานการยก 
ระดับการปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลัก 
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 
๒.๓.๒. มกีารกระจายอ านาจ
การตดัสินใจเกีย่วกับการสัง่ 
อนญุาต อนมุตั ิปฏบิัติ
ราชการแทน หรือการ
ด าเนนิการอืน่ใดของผู้มี
อ านาจในองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 
          (๑) มาตรการมอบ
อ านาจสั่งการ อนุมัต ิ
อนุญาต หรือปฏิบัติราชการ
แทน  
      
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๔ การเชดิชู
เกยีรติแก่
หนว่ยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนนิกจิการ
การประพฤติ
ปฏบิตัิตนให้
เป็นทีป่ระจักษ์ 

๒.๔.๑. ยกย่องเชดิชเูกยีรติทีม่ี
ความซื่อสตัย ์สจุรติ มีคณุธรรม 
จรยิธรรม 
          (1) กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มี 
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
 
๒.๔.๒. ยกย่องเชดิชเูกยีรติทีใ่ห้
ความชว่ยเหลือกิจการสาธารณะ 
หรือมจีิตสาธารณะ 
         (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 
๒.๔.๓. ยกย่องเชิดชเูกียรติทีด่ ารง
ตนตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
          (๑) กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติบุคคลด ารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒.๕.๑. ขอ้ตกลงหรอืวธิีการอืน่
ใดระหวา่งบุคลากรในองคก์ร 
ที่ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการดว้ย
ความซื่อสตัยส์จุรติ มีคณุธรรม 
จรยิธรรมและการบรหิารกจิการ
บา้นเมืองทีด่ี  
          (๑) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๒.๕.๒. มกีารให้ความรว่มมือ
กับหนว่ยงานราชการ จงัหวดั 
อ าเภอที่ไดด้ าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดแูลการปฏบิตัริาชการ
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  
     (1) การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนิน 
งานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency 
    assessment: ITA) 
 
๒.๕.๓. ด าเนนิการใหม้ี
เจา้หนา้ที ่ทีร่ับผดิชอบด าเนิน 
การใหเ้ปน็ไป ตามกฎหมายกรณี
มีเรื่องร้องเรียน กลา่วหา
บุคลากรในองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ทีป่ฏบิตัริาชการตาม
อ านาจหนา้ที ่
โดยมชิอบ 
          (๑) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 รวม  โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ xxx xxx xxx  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การ 
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสีว่น
รว่มของภาค
ประชาชน 
 

๓.๑ การจดัให้มี
และเผยแพร่
ข้อมลูขา่วสาร
ในชอ่งทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก ่
ประชาชนไดม้ี 
สว่นรว่ม
ตรวจสอบการ
ปฏบิตัิราชการ
ตามอ านาจ
หนา้ทีข่อง
องคก์รปกครอง
สว่นท้องถิน่ได้ 
ทุกขัน้ตอน 
 

๓.๑.๑. จดัใหม้ีศนูยข์้อมลู
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

(๑) มาตรการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๑.๒. มกีารเผยแพร่ขอ้มลู
ข่าวสารเกีย่วกบัการบรหิาร 
งานบคุคล การบรหิารงบ 
ประมาณ การเงนิ การจดัหาวสัด ุ
การค านวณ ราคากลาง รายงาน
ผลการปฏบิตัิงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ ์วธิกีารทีก่ฎหมาย 
ระเบยีบ กฎข้อบังคบัที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ต้องเผยแพรใ่ห้
ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได ้

(๑) มาตรการ ก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 
๓.๑.๓. มีการปิดประกาศ
เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารเกีย่วกบั
การปฏบิัตริาชการที่เป็น
ประโยชนก์ับการมสีว่นรว่ม
ตรวจสอบของประชาชน 

(๑) มาตรการ ก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๓.๒ การรบัฟงั
ความคดิเห็น 
การรบัและ
ตอบสนองเรือ่ง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกขข์อง
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. การส่ง 
เสริมใหป้ระชา 
ชนมสีว่นรว่ม
บรหิารกจิการ
ขององค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถิน่ 

๓.๒.๑. มกีระบวนการรบัฟงั          
ความคดิเหน็ของประชาชน 
ในการด าเนนิกจิการตามอ านาจ
หนา้ทีข่ององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิน่ โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการทีจ่ะมผีลกระทบตอ่ 
ความเป็นอยู ่และสุขอนามยั 
ของประชาชนในทอ้งถิน่ 

(๑) โครงการ อบต.เวียง
สัญจรพบประชาชน ประจ าปี 

 
๓.๒.๒. มชีอ่งทางใหป้ระชาชน
ในท้องถิน่สามารถร้องเรยีน/
ร้องทกุขไ์ดโ้ดยสะดวก 

(1) มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๓.๒.๓. มรีายงานและแจ้งเปน็
ลายลักษณ์อกัษรให้ประชาชน           
ผูร้้องเรยีน/ร้องทุกข ์ได้ทราบ
ถึงการไดร้บัเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด าเนนิการเกีย่วกบั
เรื่องร้องเรยีน/ร้องทกุข์ 

(1) มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3.3.1 ด าเนนิการใหป้ระชา 
ชนมสีว่นรว่มในการจดัท าแผน 
พัฒนาการจดัท างบประมาณ 

(1) โครงการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,276 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,576 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  ๓.๓.๒. ด าเนนิการใหป้ระชาชน 
มสี่วนร่วมตรวจสอบและประเมิน 
ผลการปฏบิตัิงาน 
(1) กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 รวม  โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ xxx xxx xxx  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสรมิ 
สรา้งและ
ปรบัปรงุ
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการของ
องคก์ร 
ปกครอง
สว่นท้องถิน่ 
 

๔.๑ การจดัวาง
ระบบและ
รายงาน 
การควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงนิ
แผน่ดนิก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒ การ
สนบัสนนุให้
ภาคประชาชน 
มสีว่นรว่ม
ตรวจสอบการ
ปฏบิตั ิหรอืการ 
บรหิารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนนิการได ้
 

๔.๑.๑. มกีารจดัท าและรายงาน
การจดัท าระบบควบคุมภายใน
ใหผู้้ก ากบัดูแล 
          (๑) โครงการจัดท าแผน 
การตรวจสอบภายในประจ าปี 
 
๔.๑.๒. มกีารตดิตามประเมนิ
ระบบควบคุมภายใน โดย 
ด าเนนิการให้มกีารจดัท าแผน 
การปรบัปรงุหรือบรหิารความ
เสีย่ง และรายงานผลการ
ติดตามแผนการปรบัปรงุ
ควบคุมภายในใหก้ับผูก้ ากบั
ดูแล 
          (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
๔.๒.๑. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มตรวจสอบ ก ากบั ดูแล
การบรหิารงานบคุคลเกี่ยวกบั
การบรรจ ุแตง่ตัง้ โอน ยา้ย
ข้าราชการ พนกังาน ลูกจา้ง 
          (1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
 
๔.๒.๒. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มตรวจสอบ ก ากบัดูแล 
การบรหิารงบประมาณ การรบั 
- จา่ยเงนิ การหาประโยชนจ์าก
ทรพัยส์นิของทางราชการ 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

มติ ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ หมายเหต ุ
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งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๓. การ 
สง่เสริมบทบาท
การตรวจสอบ 
ของสภาท้องถิน่  
 

          (๑) กิจกรรมการเผย 
แพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหาร
งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔.๒.๓. สง่เสรมิใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มตรวจสอบ ก ากบั ดูแล
การจดัหาพสัด ุ
         (๑) กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีสว่นรว่มในการ
ตรวจสอบก ากับ ดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 
๔.๒.4. สง่เสรมิและพฒันา
ศักยภาพประชาชนใหม้ีความรู ้
ความเขา้ใจในการปฏบิัติหนา้ที่
ให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบ
ที่เกีย่วขอ้งไดก้ าหนดไว้ 
         (๑) โครงการ กฎหมาย
เพ่ือการเรียนรู้สู่ประชาชน 
 
๔.๓.๑. สง่เสรมิและพฒันา
ศักยภาพสมาชกิสภาทอ้งถิน่ให้
มีความรู ้ความเข้าใจในการ
ปฏบิตั ิหนา้ที่ใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วขอ้งได้
ก าหนดไว ้
         (1) โครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ หมายเหต ุ
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ส่วนที่ 3 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๔ เสรมิพลงั 
การมสีว่นรว่ม 
ของชมุชน(Co 
mmunity) 
และบรูณาการ 
ทุกภาคสว่นเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจรติ 

๔.๓.๒. สง่เสรมิสมาชกิสภา
ท้องถิน่ใหม้บีทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏบิตัิงานของฝาุย
บรหิารตามกระบวนการ และ
วธิกีารที่กฎหมาย ระเบยีบที่
เกีย่วข้องได้ก าหนดไว ้โดยไม่
ฝักใฝฝุาุยใด 
         (๑) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 
๔.๔.๑. สง่เสริมใหม้ีการด าเนิน 
การเฝาูระวงัการทจุริต 
          (1) กิจกรรมส่งเสริม
ชุมชน เฝูาระวังการทุจริต 
 
๔.๔.๒. บรูณาการทกุภาคสว่น
เพื่อต่อตา้นการทจุรติ 
          (๑) กิจกรรมบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 รวม  โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ xxx xxx xxx  

 รวมทัง้สิน้  โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ xxx xxx xxx  
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มิตทิี ่1 การสรา้งสงัคมที่ไมท่นต่อการทจุรติ 
 

รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 

 
 
 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 1.1.1 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหนา้ทีใ่หบ้ังเกดิประโยชนส์ขุ
แกป่ระชาชนในท้องถิน่ 

1. ชือ่โครงการ : โครงการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

2. หลกัการและเหตผุล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร 
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก 
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น 
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้  
กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบ
การน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของ
ภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว 
แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง  
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลั กของ 
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้  (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ 
มีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้
เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึง
กรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจัดท าโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ น าไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อประชาชน 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

4. เปูาหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท. 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์ 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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 1.1.2 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในการประพฤติตามประมวลจรยิธรรม 

1. ชื่อโครงการ : อบรมคุณธรรมจรยิธรรม คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลเวียงข้าราชการ
และพนักงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
มนุษย์นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญมากที่สุดในโลก เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่

สามารถเรียนรู้และรับการฝึกอบรมสั่งสอนจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็น
คุณประโยชน์ต่อโลกได้ ในการเรียนรู้และการฝึกอบรมเพ่ือสะสมประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ควรได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมไปด้วยพร้อมๆ กัน เพราะคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ทุกคนเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ช่วยให้ชีวิตด าเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบสุข ไม่พบอุปสรรค ช่วยให้คนเรา
มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ไม่เผลอตัว ไม่ลืมตัว จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดก็จะระมัดระวังตัวอยู่เสมอ
ความส าคัญของคณุธรรม และจริยธรรมที่กล่าวมานี้ ประเด็นที่ส าคัญก็คือ สามารถลดปัญหา และขจัดปัญหาที่
จะเกิดขึ้นแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติได้ เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนดีแล้ว อุปสรรค ศัตรู  ภัยอันตราย 
ก็จะหมดสิ้นไป ผู้คนมีแต่ความรักต่อกัน สังคมมีแต่ความสงบ และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จึงจัดให้มีคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ข้าราชการ
และพนักงาน ณ วัดหนองยาว พร้อมร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองยาว และวัดอรัญญวิเวกคีรี ในวันที่  
15 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเพ่ือเป็นการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ อีกทั้ง
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง และบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี  

2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธในการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้
คงอยู่สืบต่อไป 

3. เพ่ือเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
จ านวน 55 คน     

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดหนองยาวและวัดอรัญญวิเวกคีรี ต าบลเวียง อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย    
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ 
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3. ท าบันทึกขออนุมัติจัดจ้างตามโครงการ 
 4. ด าเนินการตามโครงการ ได้แก่ แจ้งกลุ่มเปูาหมาย, ประสานวัดที่จะด าเนินกิจกรรม, จัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม, จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 
 5. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จ านวน 7,550 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)   

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ร่วมกับ วัดหนองยาว และวัด
อรัญญวิเวกคีรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง  เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี  
 2. วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
 3. เกิดความปรองดองสมานฉันท์ระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง    
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ตระหนัก

ถึงความส าคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา อันจะท าให้เด็กสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุขตลอดจนสามารถช่วยเหลือสังคมได้และสามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาน าไปพัฒนาเป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน 

2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรม 
3. เพ่ือให้เด็กนักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
1. เปูาหมายเชิงปริมาณ 

-นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ก าหนด 
2. เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

-นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมตามวัย 
-นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เหมาะสมตามวัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุม ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะท างานมอบหมายภารกิจ 
4. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
5. สรุป-ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมตามวัย 

2. นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เหมาะสมตามวัย 
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 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชือ่โครงการ : โครงการปูองกนัผลประโยชนท์บัซ้อน  

2. หลกัการและเหตผุล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง 
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือปูองกัน
การทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. กลุ่มเปูาหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการ  
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย  
และจัดการปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ 
ในการปฏิบัติงาน 
 4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้
แอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
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 6. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดในองคก์ร 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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1.2 การสรา้งจิตส านึกและความตระหนกัแก่ประชาชนทุกภาคสว่นในท้องถิน่ 

 1.2.1 สร้างจติส านกึและความตระหนกัในการต่อตา้นการทุจรติ 

1. ชือ่โครงการ : โครงการสรา้งจติส านึกและความตระหนกัในการต่อต้านการทจุริต 

2. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส 
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน 

4. เปูาหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
 2.  มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3.  มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอ
เวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติขึ้นทั่วโลก สร้างความสูญเสียให้แก่มนุษยชาติอย่า '

มหาศาล ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่างๆ เช่น ขยะ มลพิษ เป็นต้น ตลอดจนการเดินทางของ
ประชาชนในท้องถิ่นต้องใช้ถนนเป็นหลักในการเดินทาง ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงมีนโยบายพัฒนา  
และสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันลดโลกร้อน แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนที่ประชาชนสัญจรไปมา เพ่ือให้
การด าเนินการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยประการแรกการที่จะด าเนินการขับเคลื่อน คือ การ
รณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมไปจนถึงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้มีความสวยงาม  

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงจึงได้จัดท าโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ตาม
แนวทางการด าเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให้ประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2562 
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้น านโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ก าหนดเป็นนโยบาย
ส าคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาดตลอดจนจัดภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงาม 
และเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการด าเนินงาน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีถนนที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัยขึ้น 

ทั้งนี้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2) 
การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (7) การ
คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงถือว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นสอดคล้อง
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่กฎหมายก าหนด และก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นผลสืบเนื่องจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันรักษาความสะอาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนน 
 3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงมีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรมวิถี
ชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนเดินทางได้สะดวกปลอดภัย 
 4. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
 5. เพ่ือเป็นไปตามแนวทางการด าเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให้
ประชาชนประจ าปี พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ ได้น านโยบายรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทยมาด าเนินการ 
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ด าเนินการปลูกราชพฤกษ์ จ านวน 250 ต้น บริเวณถนนสายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้น 
บ้านเลขที่ 96 นายนันทชัย กาวิต๊ะ ถึงจุดสิ้นสุด บ้านเลขที่  129 นางจ าปี พรหมขัติแก้ว รวมระยะทางรวม
ทั้งสิ้น 500 เมตร  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. วางแผนส ารวจ และคัดเลือกถนนที่อยู่ในพ้ืนที่ก าหนดเป็นเปูาหมายในการด าเนินการโครงการ 
และขออนุมัติโครงการฯ 

2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
บริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 4. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และรณรงค์เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล และรักษาความสะอาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและประชาชนโดยด าเนินการ  
 5. รายงานและติดตามผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตามข้อ (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 350,000.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน-)  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ร้อยละของประชาชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการถนนที่ได้รับการดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณ
ถนน  

2. เกิดความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ใน
พ้ืนที่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 3. ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม และมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และความสวยงามบริเวณถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงมีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชุมชนหรือ
เอกลักษณ์ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน และแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
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 6. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้ด าเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือมอบให้
ประชาชนประจ าปี พ.ศ.2562 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ ได้น านโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยมอบให้ด าเนินการ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการ “1 อปท. 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเวียงปุา
เปูา จังหวัดเชียงราย 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการเตรียมการ พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  
ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีขึ้น โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม 
พ.ศ. 2562 มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมและด ารงต าแหน่งองค์ประธานที่
ปรึกษาในคณะกรรมการอ านวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็น ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดงานพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก และมีการตั้งคณะกรรมการทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นคณะท างาน กระทรวงมหาดไทย
ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ จังหวัด
เชียงรายได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าโครงการตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้  

1. โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ 1 แห่ง   

2. โครงการ “1 อปท. 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง   
3. โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงจึงได้จัดท าโครงการ “1 อปท. 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยโครงการดังกล่าวให้ความส าคัญในเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ตลอดจนจัดภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงาม และส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม เป็นระเบียบเรียบร้อยและประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัย ตามกรอบแนว
ทางการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

ทั้งนี้  เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (7) 
การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหนังสือส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.23/ว209 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง กรอบแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงถือว่า
โครงการดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นผลสืบเนื่องจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นไปตามกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

2. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันรักษาความสะอาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนน 
 4. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงมีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรมวิถี
ชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชร.ถ.122-26 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้น
บ้านเลขท่ี 96 นายนันทชัย กาวิต๊ะ รวมระยะทางรวมทั้งสิ้น 450 เมตร  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. วางแผนส ารวจ และคัดเลือกถนนที่อยู่ในพ้ืนที่ ก าหนดเป็นเปูาหมายในการด าเนินการโครงการ
ประสานงานกับหมู่บ้าน ผู้ประกอบการ วัดอรัญญวิเวกคีรี(จอมผ่อ) และขออนุมัติโครงการฯ 

๒. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์ 
 ๓. จัดกิจกรรมที่ 1 ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งสถานที่ ปลูกไม้ประดับ ประดับธงเฉลิมพระ
เกียรติและธงชาติร่วมกับจิตอาสา ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
 4. จัดกิจกรรมที่ 2 ด าเนินการปลูกต้นไม้/ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณถนน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

5. จัดกิจกรรมที่ 3 ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ (ปูายบอกทาง) และตีเส้นจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์  
6. จัดกิจกรรมที่ 4 บ ารุง ดูแลรักษา ตัดหญ้า ตกแต่งก่ิงไม้ให้สวยงาม  

 7. รายงานและติดตามผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “1 อปท. 
1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จ านวน 170 ,000 บาท ตามใบโอนงบประมาณครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่  
3 พฤษภาคม 2562  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชร.ถ.122-26 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 จ านวน 1 สาย
ทาง ได้รับการการดูแล รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามและประชาชนที่ใช้
ประโยชน์มีความพึงพอใจ  

2. ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงและประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนน 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงมีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชุมชน 
หรือเอกลักษณ์ของชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนประชาชนเดินทางได้สะดวก ปลอดภัย 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้จัดท าโครงการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก  ตามกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 6. เพ่ือส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และศึกษาดงูานของผูบ้รหิารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ด าเนินการให้บริการหรือจัดกิจกรรมที่ท าขึ้นเพ่ือประโยชน์หรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยส่วนรวม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนและสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติใน
ภาพรวม โดยมีหลักการที่เป็นประเด็นส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ คือการจัดบริการสาธารณะต้อง
ด าเนินการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีความเสมอภาค 
ความต่อเนื่อง และความโปร่งใสในการให้บริการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้เล็งเห็นถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของการด า เนินงานในจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ซึ่งก็คือ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยเน้นย้ าให้
ความส าคัญในการปฏิบัติงานตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็น
ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
สังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิงระบบที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ  และการกระท า 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้
และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ส่งผลให้การด าเนินงานภายใต้ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอ่ืน 
รวมไปถึงภารกิจจากนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับการบูรณาการอย่างยั่งยืน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้นโดยน าเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานน าไปพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากร และขยายต่อยอดช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความ "พออยู่พอกิน" ร่วมกันสร้าง
สังคมให้เข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 หมวด ๒  
การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 และพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
 3. เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.เวียงให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่
มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
 4. สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ กับองค์กรอ่ืน เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
จ านวน 42 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 1. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 พิธีเปิดการอบรมและรับฟังบรรยาย ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ออกเดินทางเพ่ือศึกษาดูงาน 
 2. วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2562 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. อบรมสัมมนา โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เช่น การรับฟังบรรยาย การระดมสมอง 
การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามปัญหาต่างๆ จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 

๒. ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่  
2.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปุาคลองกุ้ง สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี 
2.2  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ต าบลคลองขุด อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี 
2.3  ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

 ๓. ประเมินผลโครงการ โดยส ารวจความพึงพอใจจากของผู้ เข้าร่วมศึกษาดูงานโดยการตอบ
แบบสอบถามหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า 5 ข้อ 5 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000.- บาท และใบโอนงบประมาณครั้งที่ 9/2562  
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จ านวน 227,000.-บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 527,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากร
ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมตามหลักแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
 3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
 4. มีเครือข่ายเกิดความส าพันธ์ที่ดี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิด และวิธีการปฏิบัติงาน 
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1.3 จติส านึกและความตระหนักแกเ่ด็กและเยาวชน 

 1.3.1 สรา้งจติส านกึและความตระหนกัในความซื่อสตัยส์จุรติ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดี และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก 
และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง  
มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้  และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองใน
การกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เปูาหมาย 
 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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6. วิธีการด าเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

2. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  
 3. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  

4. ติดตามการด าเนินการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. 
หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 

ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา อันจะท าให้เด็กสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และสามารถด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนสามารถช่วยเหลือสังคมได้และสามารถใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาน าไปพัฒนา
เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน 

2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ประพฤติ ปฏิบัติตามหลักธรรม 
3. เพ่ือให้เด็กนักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในส่วนรวม 

4. เปูาหมาย 
 ๔.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

-นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ก าหนด 
 ๔.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

-นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมตามวัย 
-นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เหมาะสมตามวัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. ประชุมครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. แต่งตั้งคณะท างานมอบหมายภารกิจ 
4. ด าเนินงานตามกิจกรรม 
5. สรุป - ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมตามวัย 

2. นักเรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เหมาะสมตามวัย 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเวียงปุาเปูา 
จังหวัดเชียงราย 

2. หลักการและเหตุผล 
เยาวชน คือ ผู้ที่มีอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ตรงกับพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 6 วรรคสอง ข้อ (5) ให้มีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์แข็งแรง รู้จักการปูองกันตนเองจากโรคภัยและสิ่งเสพติด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจน
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับ ความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัย
ของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งให้องค์กรเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ   

โดยสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยร้ายแรงต่อโครงสร้างสังคมไทย และ
ประเทศชาติอยู่ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของประชากรและสถาบันทางสังคมแล้ว ยังกระทบถึง 
ความมั่นคงของชาติอีกด้วย ปัญหาเหล่านี้ก าลังได้รับความสนใจเอาใจใส่จากผู้ที่รับผิดชอบทั้งฝุายการเมือ ง 
ข้าราชการประจ าและองค์กรเอกชน ซึ่งกรอบแผนแม่บทด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง มีสาระส าคัญ คือ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ระดับโลก 
ภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ยาเสพติด ภายใต้การใช้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ก าหนดกรอบแนวคิดตามแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมน าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพ่ือเสริมการปูองกันควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้  1) ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อการควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ การสกัดก้ันสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้า
สู่แหล่งผลิตยาเสพติด การบริหารจัดการชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงการพัฒนาทางเลือก 2) การ
ด าเนินการกับผู้กระท าความผิด และอาชญากรรมข้ามชาติ ลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดต่อสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชน 3) การบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดมีมาตรฐานเพียงพอ ลดอัตราการกลับไปเสพซ้ า 4) สร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้คนทุกช่วงวัย น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการน าแนวพระราชด าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 5) บูรณาการและบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้
ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม  
และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ
“เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ จึงถือว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามที่กฎหมายก าหนด และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นผลสืบเนื่องจากการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เป็นไปในแนวทางท่ีถูกต้อง 
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3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในต าบลเวียงได้รับรู้และรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาและพิษภัยของยา
เสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอก 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน  
ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 

3. เพ่ือสนับสนุนนโยบายส าคัญของรัฐบาลและร่วมกันปูองกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเปูาหมายใน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

4. เปูาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลเวียง จ านวน 100 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ อาคารฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีการด าเนินการ 
1. จัดอบรม สร้างความสัมพันธ์และวางใจ บรรยายถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติดในสถานการณ์

ปัจจุบัน  
 2. บรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ให้ความรู้ในด้านทักษะการปฏิเสธ  
และการสังเกตเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด 
 3. ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีในชุมชน เพ่ือสร้างเป็นรั้วปูองกัน
ภัยของยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ชุมชนที่ตนอยู่อาศัย 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ตามข้อบัญญัติงบประมาณร ายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 50 ,000.- บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  
หน้า 33/39  (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายโครงการ) 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 256 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. เด็กและเยาวชนในต าบลเวียงได้รับรู้และรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
ภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอก 

2. เด็กและเยาวชนได้พัฒนาคุณภาพชีวิต มีทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ 
ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้สนับสนุนนโยบายส าคัญของรัฐบาลและร่วมกันปูองกันปัญหายา
เสพติดในกลุ่มเปูาหมายในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 



- 45 - 
 

 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้นการปลูกจิตส านึกของคนใน
ชาติให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดยส่งเสริมให้
เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

4. เปูาหมาย 
 เด็กและเยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดรูปแบบ
กิจกรรม แนวทางในการด าเนินการ  
 2. จัดประชุมคณะท างานฯ 
 3. ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 
 4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริตและเสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
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 1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลาดตระเวนพื้นที่ปุาของหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายเกินค่า
มาตรฐานในหลายพื้นท่ี ซึ่งวิกฤตมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเกิดจากไฟปุาเป็นสาเหตุหลัก ปัญหาไฟปุาที่เกิดขึ้น
นั้นล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการกระท าของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความประมาท หรือตั้งใจ โดยมีสาเหตุ
ต่างๆ กันไป ได้แก่ เก็บหาของปุา การจุดไฟเพ่ือให้พ้ืนปุาโล่ง กระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบ
ใหม่ของผัก การจุดไฟเพ่ือล่าสัตว์ การจุดไฟเผาปุาเพ่ือบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพ้ืนที่ปุา เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหา
เรื้อรังและท้าทายแผนการจัดการที่เคยมีอยู่ของภาครัฐ และขณะนี้มีผู้ปุวยที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษก็มี
จ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจะต้องเสี่ยงชีวิตกับ PM2.5 เนื่องจาก PM 2.5 เป็นฝุุนละออง
ขนาดเล็กและเข้าสู่กระแสเลือดได้ จึงเกิดโทษมากมายต่อร่างกายและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ตลอดจน
เศรษฐกิจของจังหวัด   

ในการนี้ จังหวัดเชียงรายได้ประกาศ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน  
ไฟปุา และการเผาในที่โล่ง จ.เชียงราย ปี 2562 (ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 ก.พ. -  
15 เม.ย.2562) แล้ว และทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย เดินหน้าวางมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา
และหมอกควัน บูรณาการวางแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ก าหนดตัวบุคคลและหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม   

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ กิจกรรม : การลาดตระเวนพ้ืนที่ปุาของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (6) คุ้มครอง ดูแล  
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว6884 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟปุา
หมอกควันและฝุุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จึงถือว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องตามอ านาจหน้าที่  
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีกฎหมายก าหนด และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นอยู่
ให้ดขีึ้นสืบไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปูองกันการลักลอบการเผาปุาตามมูลเหตุต่างๆ 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปูองกันมิให้เกิดความเสียหาย 
3. เพ่ือสนับสนุนนโยบายส าคัญของรัฐบาลและร่วมกันปูองกันแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ไฟปุา 

และการเผาในที่โล่งอย่างเป็นรูปธรรม 

4. เปูาหมาย 
 บริเวณพ้ืนที่ปุาของหมู่บ้าน จ านวน 11 หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ก าหนดตามความเหมาะสม 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารและมอบหมายหน้าที่ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ด าเนินการตามโครงการออกลาดตระเวนและด าเนินการปูองกันมูลเหตุของการเผาปุาโดยร่วมกับ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ของหมู่บ้าน จ านวน 11 หมู่บ้าน 
 4. รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ตามข้อบัญญัติงบประมาณร ายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตามข้อ (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 350,000. - บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 

1. จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมออกลาดตระเวน     เป็นเงิน  4,000  บาท 
2. จัดซื้อหน้ากากอนามัย จ านวน 220 ชิ้น ชิ้นละ 45 บาท    เป็นเงิน  9,900  บาท  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 13,900 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. ท าให้ปูองกันการลักลอบการเผาปุา ตามมูลเหตุต่างๆ  

2. ท าให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการปูองกันมิให้เกิดความเสียหาย 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้สนับสนุนนโยบายส าคัญของรัฐบาลและร่วมกันปูองกันแก้ไข

ปัญหามลพิษจากหมอกควัน ไฟปุาและการเผาในที่โล่งอย่างเป็นรูปธรรม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง อ าเภอเวียง
ปุาเปูา จังหวัดเชียงราย 

2. หลักการและเหตุผล 
 การดูแลด้านสุขภาพอนามัยเป็นภารกิจที่ส าคัญประการหนึ่งในการปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
ภายใต้อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ซึ่งห้องน้ าสาธารณะก็
เป็นเรื่องส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงต้องจัดให้มี เพ่ือให้บริการประชาชนแต่ปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่อง
ความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย โดยเฉพาะห้องน้ าสาธารณะในสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ 
และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
 โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้น านโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริการสาธารณะดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาห้องน้ าสาธารณะ ในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ห้องน้ าสาธารณะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อและความพึงพอใจของประชาชน และนักท่องเที่ยว 
โดยเน้นพัฒนาห้องส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
 สะอาด หมายถึง ห้องน้ าจะต้องได้รับการด าเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitation Conditions) 
เช่น ห้องน้ าและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะอาดไว้บริการ 
เช่น น้ าสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษช าระเพียงพอ การเก็บ กัก หรือบ าบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อม
สวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ 
 เพียงพอ หมายถึง ต้องมีห้องน้ าให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการรวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิง
ตั้งครรภ์ และห้องน้ าต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
 ปลอดภัย หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ห้องน้ า เช่น สถานที่ตั้งต้องไม่เปลี่ยวจัดห้องน้ า
แยกชาย-หญิง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีความจ าเป็นต้องใช้บริการห้องน้ า
สาธารณะ 
 2. เพื่อพัฒนาห้องน้ าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงให้อยู่ในสภาพดี ได้มาตรฐาน และมี
การดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
 2. เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ที่ดีของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีบริการสาธารณะด้านต่างๆ ที่มีมาตรฐาน 

4. เปูาหมาย 
 ห้องน้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล เวียง ได้แก่ ห้องน้ าใน
ส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องน้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. วางแผน ก าหนดโครงการ และขออนุมัติโครงการฯ 

๒. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาห้องน้ าสาธารณะต่างๆ ให้
สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องน้ าสาธารณะต่างๆ ให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย 
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 5. รายงานและติดตามผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตามที่กล่าวมา โครงการห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัยจัดท างบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้ด าเนินการในครั้งนี้ 576 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท
ถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ค่าจัดท าปูายโครงการ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร  จ านวน 1 ปูาย เป็นเงิน 576 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1. ร้อยละของห้องน้ าสาธารณะในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้รับการดูแล 
ปรับปรุง  ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ าเสมอ 

2. ประชาชน นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการห้องน้ าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้ใช้บริการ
ห้องน้ าท่ีสะอาด มีมาตรฐาน และปลอดภัย 

3. ห้องน้ าสาธารณะได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ าเสมอ 
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มิตทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปูองกนัการทจุริต 
 

 
 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อตา้นการทจุรติของผูบ้รหิาร 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

2. หลกัการและเหตผุล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  

ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริต ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรร
มาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,852 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไป  
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต โดยได้ยึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการ
บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การ

รับรู้ของสาธารณชน  
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4. เปาูหมาย 
 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วธิดี าเนนิการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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2.2 มาตรการสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิัตริาชการ 

2.2.1 สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบคุคลให้เปน็ไปตามหลักคุณธรรม ทัง้ในเรือ่งการบรรจุ
แตง่ตั้ง โยกยา้ย โอน เลื่อนต าแหนง่/เงนิเดือน และการมอบหมายงาน 

1. ชือ่โครงการ : มาตรการการสรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล (ถือปฏบิัตติามระเบยีบ) 

2. หลกัการและเหตผุล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส  
และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง  
และมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้และปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  

4. เปาูหมาย/ผลผลติ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วธิดี าเนนิการ 
 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ 
 6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบ  
 นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส 
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80% 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์  
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงจึงได้จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
  3. เพื่อสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุม 
 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
 3. ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการปูองกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิ ดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ในการให้บริการสาธารณะ บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่น
ก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเชื่อม่ันในองค์กร 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานหรือมี
เครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ใน
การด าเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
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 3. จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
 5. จัดให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6. มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มาประยุกต์ใช้
ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน 
2. มีระบบการท างานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 3. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
4. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
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2.3 มาตรการการใชด้ลุยพนิจิและใชอ้ านาจหนา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามหลักการบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี 

 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชือ่โครงการ :  มาตรฐานการยกระดบัการปฏิบตัหินา้ทีต่ามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมืองที่ด ี 

2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคบับัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังก าหนด
ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
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  1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท า
แผนภูมแิสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเพ่ิมขึ้น 
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 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตดัสนิใจเกี่ยวกบัการสัง่ อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชือ่โครงการ : มาตรการมอบอ านาจ สั่งการ อนุมตั ิอนญุาต หรือปฏบิตัริาชการแทน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ 
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 2. เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เปูาหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน  
 4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



- 61 - 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 
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2.4 การเชดิชเูกยีรตแิกห่นว่ยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤตปิฏบิตัิตนใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลกัการและเหตผุล 
 สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบ  
เพ่ือบรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณธรรม จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพ้ียนไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข  
มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต
และคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี อันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพ่ือสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 - การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่น้อยกว่า 
10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานฯ  
 2. ประชุมคณะท างาน 
  -ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
  -พิจารณาคัดเลือก 
 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  
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4. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

5. เชิญบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ที่เหมาะสม 

6. จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ  

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมยกย่องเชดิชเูกยีรตบิคุคลทีช่ว่ยเหลือกจิการสาธารณะหรือมจีติสาธารณะ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชน และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปะ วัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็น
แบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง  
 2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง ตระหนักถึงการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 

4. เปูาหมาย 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
  - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
  - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิตสาธารณะ 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
และเห็นคุณค่าของบุคคลที่เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสาธารณะ  
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมยกย่องเชดิชเูกยีรตบิคุคลด ารงตนตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท า
ให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้
สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน  
จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิต
อีกด้วย 

3. วตัถปุระสงค ์
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. เปูาหมาย 
 ประชาชนของ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  

5. สถานทีด่ าเนนิการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วธิดี าเนนิการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 
 2. ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
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 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ 
 งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
 1. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
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2.5 มาตรการจดัการในกรณไีดท้ราบ หรือรบัแจง้ หรือตรวจสอบพบการทจุริต 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. ชือ่โครงการ : มาตรการ จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบตัริาชการ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการ
ใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการ
บริหารจัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา 
ข้อครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ 
สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิด
จากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่ วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ง
ส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ
เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
ที่ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงาน 

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
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 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวก
พ้อง 

 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลง
การปฏิบัติราชการในปีต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

1. ชือ่โครงการ : การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  

2. หลกัการและเหตผุล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่คลอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การปฏิบัติงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน
ประเมินระบบงาน โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึง
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐาน และมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมี
คุณลักษณะตามธรรมาภิบาลที่ดี รวมไปจนถึงการประเมินวัฒนธรรมในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริม
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการปูองกันการทุจริตและการปูองกันการปฏิบัติงานที่อาจ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
คุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึง
ต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้มีโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จากหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วธิดี าเนนิการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแล
และองค์กรอิสระ  
  - การรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) จาก
ส านักงาน ป.ป.ช.  
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน   
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตวัชีว้ดั/ผลลพัธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และส านักงานคณะกรรมการปูองกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  



- 72 - 
 

2.5.3 ด าเนนิการใหม้ีเจา้หนา้ทีท่ีร่บัผิดชอบด าเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย กรณมีเีรือ่งร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีป่ฏบิตัริาชการตามอ านาจหนา้ทีโ่ดยมชิอบ 

1. ชือ่โครงการ : มาตรการ “แตง่ตั้งผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเรือ่งร้องเรียน” 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น  
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น  
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง โดยปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 3.1.1 การจัดให้มศีนูย์ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของทางราชการ 

1. ชือ่โครงการ : มาตรการ ปรบัปรงุและพฒันาศนูย์ขอ้มลูข่าวสารขององค์การบรหิารสว่นต าบลเวยีง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2. เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3. เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 3. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงให้มีข้อมูล 
ที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

มิตทิี ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
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 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคบั ที่ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพรข่้อมลูขา่วสารเกีย่วกับการปฏบิตัิราชการทีเ่ปน็ประโยชน์กบัการมีสว่น
รว่มตรวจสอบของประชาชน 

1. ชือ่โครงการ : มาตรการก ากับตดิตามการเผยแพรข่้อมลูข่าวสารขององค์การบรหิารสว่นต าบลเวยีง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ  
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

2. เพื่อก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง 

2. ประชุมคณะท างานฯ  
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2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ต่อสาธารณชน  

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิน่ 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อประชาชน  
3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเวียง  
4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  

ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  

การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน  
2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ

อย่างชัดเจน   
3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชือ่โครงการ : โครงการ อบต.เวยีงสญัจรพบประชาชน ประจ าปี 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยก าหนดให้พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา 66) มีหน้าที่ต้องท า (มาตรา 67) มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. (มาตรา 68) 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16)  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง จึงได้จัดท าโครงการอบต.เวียงสัญจรพบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นการด าเนินกิจกรรมบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและเป็นการ
ปฏิบัติงานในเชิงรุก อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนและองค์กรอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่  
ปฏิบัติการเยี่ยมเยียน และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องต่างๆ รวมถึงการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น 
และความต้องการของประชาชน เพ่ือน ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการต่อไป  อันเป็นการตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือออกให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน นอกสถานที่ 
 2. เพ่ือรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 
 3. เพ่ือน ามาปรับปรุงในการปฏิบัติงานและในการให้บริการประชาชน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 1. ประชาชนบ้านแม่ปูนหลวง หมู่ที่ 8 ต าบลเวียง อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย จ านวน  
200 คน  
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้แทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 20 คน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง หมู่ 8 ต าบลเวียง อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย เขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2. จัดประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 3. ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
  - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน 
  - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
  - กิจกรรมให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด 
  - กิจกรรมให้บริการเก่ียวกับการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
  - กิจกรรมให้บริการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  - กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เรื่อง ปัญหาไฟปุาหมอกควัน , โรคไข้หวัดสายพันธ์
ต่างๆ, โรคพิษสุนัขบ้า, การคัดแยกขยะ เป็นต้น 
 5. สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผู้บริหาร  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ตามข้อบัญญัติงบประมาณร ายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดท างานโครงการ
ต่างๆของอบต.เวียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต่างๆตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของอบต.ฯลฯ  
ตั้งไว้ 200,000 บาท หน้า 9/60   

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้ออกให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  นอกสถานที่ 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้รับฟังปัญหา  ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป 
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 3.2.2 มชีอ่งทางให้ประชาชนในท้องถิน่สามารถรอ้งเรยีน/ร้องทกุข์ไดโ้ดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง  
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1. ชือ่โครงการ : มาตรการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์/รอ้งเรยีนขององค์การบรหิารสว่นต าบลเวยีง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะ และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส  
จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา  
ช่องทางการติดตามผล การแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว  
เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอน
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง  
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. เปูาหมาย 
 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก 
และเหมาะสม  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงเพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
 ต าบลเวียง 
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  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
 ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต
 อย่างชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
 ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
 เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน
 ทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
 ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้
 ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
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3.3 การสง่เสริมใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มบรหิารกจิการขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

3.3.1 ด าเนนิการใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการจัดท าแผนพัฒนา การจดัท างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได ้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ และการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ต่อไป  

 3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชนทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
             ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
และมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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3.3.2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชือ่โครงการ : โครงการ กฎหมายเพือ่การเรยีนรูสู้ป่ระชาชน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 กฎหมาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นั้น หมายถึง กฎที่สถาบันหรือผู้มี
อ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือท่ีเกิดข้ึนจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศ 
เพ่ือใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพ่ือก าหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคล
กับรัฐ 
  กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ กติกา หรือ มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
เพ่ือให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติตาม โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอ่ืน ด้วยเหตุที่กฎหมายมีสภาพบังคับ 
ท าให้สมาชิกในสังคมทุกคนจะต้องรู้กฎหมาย ผู้ใดจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ดังนั้น ประชาชนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เพ่ืออ านวย
ความสะดวก และรักษาสิทธิ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับข้อแนะน าข้อกฎหมายที่ประชาชน
ควรทราบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงจึงได้จัดท าโครงการ “กฎหมายเพ่ือการเรียนรู้สู่ประชาชน”ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยด าเนินการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายรวมถึงแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น  
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการด าเนินกิจกรรมบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดย
ก าหนดให้พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) มีหน้าที่ต้องท า (มาตรา 67)  
มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. (มาตรา 68) และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ  
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16)  
อีกทั้งยังสอดคล้องภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน  
 3. เพื่อให้ประชาชนได้มีแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในเรื่องการด าเนินการตามกฎหมาย 

4. เปูาหมาย 
 ผู้น าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียง จ านวน 180 คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2. จัดประชุมผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 3. ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบอย่างทั่วถึง   
 4. ด าเนินการอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  
 5. สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผู้บริหาร  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
โครงการกฎหมายเพ่ือการเรียนรู้สู่ประชาชน และตามใบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ครั้งที่ 5/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 จ านวน 50,000 บาท    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้ด าเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน 
 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน  
 3. ประชาชนได้มีแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นในเรื่องการด าเนินการตามกฎหมาย 
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4.1 การจดัวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคมุภายใน  

4.1.1 มกีารจดัท าและรายงานการจดัท าระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชือ่โครงการ : โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี 

2. หลกัการและเหตผุล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น  ยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการประท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบี ยบและกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้  โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่
มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 

นอกจากนี้ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ ว๑๒๓  
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

3. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชีและด้าน

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีที่ก าหนด 
4. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
5. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบข้อบกพร่องที่ตรวจพบหรือปัญหาที่มา

จากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือสามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว  
ทันเหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยตรวจสอบภายนอก คือ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ก ากับดูแล (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/อ าเภอ) เข้าตรวจ 

7. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
8. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุง

แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 

มิตทิี ่4 การเสริมสรา้งและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหาร และการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒. มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
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4.1.2 มกีารจดัท าและรายงานการจดัท าระบบควบคุมภายใน 

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม  หรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงาน และการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวง 
การคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่ งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ  
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน และสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผลทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดกา ร
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน ระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับส านักงาน/กอง 
 2. มีการเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๓. มีการส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลทราบภายใน 90 วันหลังสิ้น
ปีงบประมาณ 
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4.2 การสนบัสนนุใหภ้าคประชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบการปฏบิตั ิหรือการบรหิารราชการตามชอ่งทาง 
ทีส่ามารถด าเนนิการได้ 

4.2.2 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด า เนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ส่งผลให้เกิด
การใช้งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ - รายจ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียงต่อสาธารณชน 

4. เปูาหมาย 
 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ - รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาคประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
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 - สรุปผลการรับ - จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ  
เช่น ทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียงต่อสาธารณชน และมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงท าให้เกิดความโปร่งใส  
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4.2.3 สง่เสรมิใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการจดัหาพสัดุ 

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิประชาชนมสีว่นรว่มในการตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการจดัซือ้จัดจา้ง 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561) จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียง โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหา ร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน 
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

4. เปูาหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ  
เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อ  - 
จัดจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร  
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข  
และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข  
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจ หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือการพัฒนาท้องถิ่น 
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญ 
และเก่ียวข้องกับการบริหารงานของระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดผลดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2. ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร               
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลกัการและเหตผุล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อย และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อ
การพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เปูาหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 สง่เสรมิใหม้ีการด าเนนิการเฝาูระวงัการทจุรติ 

1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิชุมชนเฝาูระวงัการทุจรติ 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกัน  
และปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน หรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการ 
เมือง หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย  
และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วนงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่ างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับต่อต้านการทุจ ริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 บรูณาการทุกภาคสว่นเพื่อต่อตา้นการทจุรติ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลกัการและเหตผุล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณา
การทุกภาคส่วน เพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่าย และความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  

 3. วตัถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. เปูาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียง 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง 



- 102 - 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  


