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ค าน า 

  การทุจริตเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน  โดยเฉพาะการทุจริตในระบบราชการซ่ึง
เป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศ  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และระบบ
การเมืองการปกครอง  ท าให้ประเทศไทยไม่อาจก้าวข้ามสถานะ“ประเทศก าลังพัฒนา”ไปเป็น“ประเทศพัฒนาแล้ว” 
เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะประเทศไทยมีพร้อมซึ่งทรัพยากรอันมีค่า ทั้งภูมิประเทศท่ีอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  และประชากรที่มีความรู้ความสามารถ 

  คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า ป .ป.ช. เป็นองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.
2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ คือ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต และยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI)  และได้เห็นถึงความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   จึงได้ขอความ
ร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  โปร่งใสปลอดการทุจริต  
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  
ตามแนวทางของคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้แนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี อยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการ
ต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้
แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  ดังนี้  
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการะดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด  
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครับ 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราญ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็น
แก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคน
ทีม่ีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็น
วิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง
โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption  Perception  Index  -  CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จดโดยองค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency  International  -  IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ
ทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทที่มีปัญหาการการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
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 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูอ งกันการ
ทุจริต  ไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United  
Nations  Convention  Against  Corruption-UNCAC)  พ.ศ.2556  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท า
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical  Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึด
ติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื้องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับ
ได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  
ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดร้ับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต้อต้านการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
           ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
           ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  Index : CPI) 
           ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2562) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและ 
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ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
           1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุาย
บริหาร บุคลกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
           3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance) 
           4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s Participation) และตรวจสอบ (People’s Audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4. เปูาหมาย 
           1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
           2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกีย่วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
           3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
           5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
           1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชน
ในท้องถิ่นท่ีมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
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           2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
           3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
           4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
           5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  ด้านการ
ปูองกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดจากความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 3 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
1.1.2 มาตรการส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

300,000 
 
- 
 

300,000 
 
- 

300,000 
 
- 

 

 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่ประชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
1.2.2 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 โครงการค่ายเยาวชน 
1.3.2 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 

100,000 
10,000 

 

100,000 
10,000 

 

100,000 
10,000 

 

 

มิติที่ 1 รวม 
 

จ านวน  6  โครงการ  /  1  มาตรการ 470,000 470,000 470,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

2. การบริหารราชการเพื่อ
ปูองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

- - -  

 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2.2.2 กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.2.3 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน - - -  

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์
 

2.4.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 

- - -  

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

2.5.1 มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

มิติที่ 2 
 

รวม จ านวน   5  กิจกรรม  /  2  มาตรการ - - -  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 25623
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชานได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
3.1.2 โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาระบบสารสนเทศในต าบล 

- 
 

20,000 
 
 

- 
 

20,000 
 
 

- 
 

20,000 
 
 

 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 โครงการ อบต.สัญจร 
3.2.2 มาตรการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 

50,000 
- 

50,000 
- 

50,000 
- 

 

 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 โครงการจัดเวทีประชมหมู่บ้าน/ต าบล 
3.3.2 โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา 
3.3.3 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.4 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
 

12,000 
50,000 

- 
- 
 

12,000 
50,000 

- 
- 
 

12,000 
50,000 

- 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 
 

จ านวน  4  โครงการ  /  4  มาตรการ 132,000 132,000 132,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 25623
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุม
ภายใน  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการ
ได ้

4.2.1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนรับทราบ 

- - -  

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

- - -  

 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

4.4.1 มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
4.4.2 มาตรการสร้างเครือข่ายเฝูาระวังการทุจริต 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 
 

จ านวน  4  กิจกรรม  /  2  มาตรการ - - -  



 

ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นบุคลากรท้องถิ่นจากฝุายการเมืองซึ่งมีบทบาทอ านาจหน้าที่ที่
ส าคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก ากับ ดูแลการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
รวมทั้งปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทอ านาจ
หน้าที่ของตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนต่างๆ กับนโยบายของ
รัฐบาล แนวทาปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ รวมทั้งแนวทางการบริหารงานรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 มีความรู้พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าที่ท่ีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 3.2 มีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชน 
 3.3 มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการบริหารจัดการ 
 3.4 มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
 3.5 สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทันการณ์  
               โปร่งใส และเป็นธรรม 
 3.6 เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการบริหารให้มีเทคนิคใหม่ๆ ในการบริหารงานดียิ่งขึ้น  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 จัดฝึกอบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
จ านวน 25 คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 300,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ิมพูนศักยภาพในการท างานเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-12- 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล           
ช่องสามหมอ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ งการ
กระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 ก าหนดให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
          ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดท ามาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 



-13- 
 3.3 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 6.2 ประชุมคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.4 จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
 6.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 6.6 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝุายบริหาร ฝุายสภา และพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 10.2 บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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 1.2 การสร้างจิตส านักและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายปุาไม้ท่ีผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมใน
ชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือฟ้ืนฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ และรณรงค์สร้างจิตส านักให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ผู้น าในต าบลร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ คือวันที่ 12 สิงหาคม ปลูกจ านวน 
200 ต้น วันที่ 5 ธันวาคม ปลูกจ านวน 200 ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมขน พัฒนา ท าความสะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ใน
ชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

7. ระยะเวลาด าเนิน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิมมากข้ึนกว่าร้อยละ 60 
 10.2 ประชาชนให้ความส าคัญในการปลูกต้นไม้ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวดินถูกกัดชะ
การจากฝนที่ตกลงมาและน้ าที่ไหลบ่า ท าให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ มีผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชด าริให้มีการน า “หญ้าแฝก” พืชมหัศจรรย์ มาใช้ในการอนุรักษ์ปูองกันการกัดชะ
การพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน เนื่องจากหญ้าแฝก เป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดินและ
น้ า รากหญ้าแฝกลึกและยาวสานกันเป็นก าแพงธรรมชาติอันแข็งแกร่ง แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ ช่วยกรองตะกอน 
ลดความแรงของน้ าที่ไหลบ่า รักษาหน้าดิน และง่ายต่อการดูแลรักษา 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปูองกันการพังทลายของดิน องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงน้อมน าแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการน า “หญ้าแฝก” มาใช้ในการอนุรักษ์ปูองกัน
การกัดชะการพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ าตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ และ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลช่องสามหมอร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จ านวน 500 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีท่ี่ล่อแหลมต่อการกัดชะการพังทลายของดิน 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับส่วนราชการ สถาบันศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีต าบลช่องสามหมอ 
 6.3 เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือปลูกหญ้าแฝก 
 6.4 ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ล่อแหลมต่อการกัดชะการพังทลายของดิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ปัญหาหน้าดินพังทลายลดลงมากกว่าร้อยละ 70 
 10.2 ประชาชนให้ความส าคัญของหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวะชน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้อง มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและ
เยาวชนควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อม
ส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ท่ีอาจจะมีท้ังดีและไม่
ดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนแปลงใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน 
 3.4 เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือ
ปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลช่องสามหมอ ได้ปฏิบัติกิจกรรทางพุทธศาสนา และสามารถน าหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ติดต่อ ประสานงาน ปรึกษาหารือกับผู้น าทางศาสนา วิทยากร 
 6.2 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 6.3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้บริหาร 
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6.4 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 6.5 ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 110,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
 10.2 ให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนแปลงใช้ในการด าเนิน
ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 10.3 เป็นการส่งเสริม พฒันา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน 
 10.4 สร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือ
ปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็น
ความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึง
ควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักพอเพียง อบรมปลูกฝัง บ่มเพราะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้
ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลช่องสามหมอขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมคิุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณคา่ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
         6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 



-21- 

6.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 6.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เกิดข้ึนได้ 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต้อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์องชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยัดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาระดับในพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายที่ก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ในให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นประกอบกับปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่า
คนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมี
ไดไ้ม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหาลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 3 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
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6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  -  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 3 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้ 
  -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
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 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เป็นบุคลากรที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอให้มีศักยภาพ โดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในพัฒนางานให้มีคุณภาพ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการ
ท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ให้
มีประสิทธิภาพ ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิที่เก่ียวข้อง 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  -  มาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 1 มาตรการ 
  -  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  -  ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอไม่ 
           ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  -  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ  
           บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  -  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอมีความสามารถปูองกันการทุจริต 
  ประชาชนได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขัน้เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนเป็น
กรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกลองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ 
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พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลกรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลกรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอจึงได้จัดท าท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริหาร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลช่องสามหมอ 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
           6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อของรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริการส่วนต าบลช่องสามหมอเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชน  
และองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม   
และประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกระดับหมู่บ้าน เข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือ
สังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณะชนต่อไป  
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนาธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลช่องสามหมอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านนั ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เพื่อคัดเลือกบุคคล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.4 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 



-34- 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 
มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการ
จัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอ และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ปฏิบัติตามเกณฑ์ชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงและชี้แจงส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2534 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2548 
 6.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม 
 6.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 6.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน
ของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้
ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ให้บริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ โดยมี ส านักปลัด เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่
ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
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 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
 6.4 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.5 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศในต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมการจัดการระบบสารสนเทศในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงานการวางแผนและการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอให้มีความรู้ และทักษะในการ
จัดการระบบสารสนเทศ 
 3.2 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
ครบถ้วน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศในต าบลได้พัฒนา
ศักยภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศมาเป็นวิทยากรอบรมโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลช่องสามหมอที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศในต าบลมีศักยภาพ ทักษะในการจัดการ
ระบบสารสนเทศในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน และครบถ้วนสมบูรณ์  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.สัญจร 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นหน่วยงานที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้
จัดท าโครงการ อบต.สัญจร เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจ
ด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดค่าบริการ
ก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา
เป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ออกไปให้บริการแก่ประชาชน 
หมุนเวียนหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอทั้งหมด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
 6.3 ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอทั้งหมด 
 6.4 ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
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6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย 
 6.6 น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 6.7 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการทีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมออย่างทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดย
มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอร่วมรับฟัง ในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทา
ทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าที่ และโดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นท่ี จ านวน 11 หมู่บ้านในเขตต าบลช่องสามหมอ ซึ่งปัญหาของ
ประชาชนในพื้นท่ีก็มีอยู่เป็นประจ าที่เก่ียวกับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ซึ่งท าให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาการร้องทุกข์และร้องเรียนและให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ต าบลช่องสามหมอ
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการ โดยเฉพาะในส่วนของการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามความในมาตรา 69/1 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ประกอบ
มาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน” ณ ห้องปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน (ตู้แดง) ณ 
หน้าอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกและร้องเรียนของ จ านวน 1 แห่ง 
 4.2 ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน จ านวน 1 ตู้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนอย่างชัดเจน  
 6.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และข้ันตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 6.3 ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องเรียนให้ผู้ร้องทราบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
 10.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
 10.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์และร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 10.4 มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 10.5 มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้  
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 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาม
หมอ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมี
จ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วน
รว่มของประชาชน ต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหอจึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบลขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ การมสี่วน
ร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในต าบลช่องสามหมอ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถานที่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 6.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ ตารางการออกประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
 6.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
 6.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 12,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 17 และข้อ 18 ได้ให้อ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดท า ส่งเสริม สนับสนุนท้องถิ่น สามารถพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่น โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนของท้องถิ่นเป็นหลัก และองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นโดวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่าง
กว้างขวาง โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาท
หน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 17 และข้อ 18 องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงได้จัดท าโครงการจัดเวทีประชามหมู่บ้านและระดับต าบลขึ้น โดยได้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีจึงจ าเป็นต้องใช้เวที
ประชาคม ในการรวบรวมโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ประเด็นปัญหา 
วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และข้อจ ากัดของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ซึ่งน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน ลดการขัดแย้ง ส่งผลให้การ
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือด าเนินการตามภารกิจอันเป็นอ านาจหน้าที่ให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความผูกพัน รู้สึกรักและมีจิตส านึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเอง 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประโยชน์ที่ได้รับจาก
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนก าหนด
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม 
 3.4 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สามารถน าปัญหาและความต้องการของประชาชนมา
วิเคราะห์จัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมี  
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ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในต าบลช่องสามหมอ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสถานที่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 6.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ ตารางการออกประชาคมแผนพัฒนา 
 6.4 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนต าบลช่องสามหมอมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (1) และข้อ 8 ก าหนดให้มีองค์กรและ
โครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรม การ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาม
หมอ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอและตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จ านวน 6 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เป็นองค์กร
ทีม่ีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาม
หมอ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลกรขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอและตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จ านวน 4 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอที่มาจากผู้แทนประชาคม เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ก าหนดให้หน่วยงานรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึง
ได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามก าหนด 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.2 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.3 คณะกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่าน
มาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ี
การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไ ม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมาย
งานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
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กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
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 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจ สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด 
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่
ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนด
แนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลด
การทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดย
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จ านวน 22 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอใช้
ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการ
ต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 



-59- 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PQMA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา 
และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลช่องสามหมอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟัง และเสนอความคิดเห็นในการก าหนดมาตรการ 
 6.2 ก าหนดมาตรการในการเฝูาระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสามารถเฝูาระวังการ      
คอร์รัปชันในพื้นท่ีในเขตต าบลช่องสามหมอได้ 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างเครือข่ายเฝูาระวังการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาเกี่ยวกับกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้ารุ่งเรื่อง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีต าบลช่องสามหมอ  

4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนในเขตต าบลช่องสามหมอ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตต าบลช่องสามหมอ 
 6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดย
การลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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ช่องสามหมอในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต  
 6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอกับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้เกดิแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันและการทุจริตในพื้นที่ต าบลช่องสามหมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

ที่         /๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562 – 2564) 

....................................... 
 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ซึ่งคณะกรรมการ ป .ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรฐานสู่การปฏิบัติโดยให้
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยก ระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล ดังวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตสามปี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1. นายเรืองศักดิ์  ดิลกลาภ นายก อบต.ช่องสามหมอ   หัวหน้าคณะท างาน 
  2. นายปริญญา  อ านาจ  ประธานสภา อบต.ช่องสามหอ  คณะท างาน 
  3. นางสาวชดาภร  พิไลวงศ์ ปลัด อบต.ช่องสามหมอ   คณะท างาน 
  4. นางณัฐกานต์  สีม่วง  ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
  5. นายศิริพงษ์  นามศรี  หัวหน้าส านักปลัด   คณะท างาน 
  6. นายชวลิต  ชะนะมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน 
  7. นายเสกสรรค์  มาโนนทอง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
 

  โดยให้คณะท างานมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  5 หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    
   สั่ง ณ วันที่        สิงหาคม  พ.ศ.2561 

 
 
 

(นายเรืองศักดิ์  ดิลกลาภ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 



 


