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คำนำ 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง     
ทำให้เกิดความเสียนหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง         
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้        
อย่างทัดเทียมนานาอรยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิ ตที่สมควร
และมีคุณค่า 

 
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เผาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

 
เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึง

ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็น
การถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญกาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็น
นโยบายชาติด้วย 

 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. การวเิคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม       

การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้      
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การทจุริตมากยิ่งข้ึน 
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน           
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต      
ของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของ         
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน     
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่       
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น     
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต     
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม      
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่ เกรงกลัวต่อกฎหมาย            
ของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบ         
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  
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สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่  35 - 38 คะแนน       
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลำดับที่  101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)  พ .ศ .  2 5 4 6  ก า ร จั ด ตั้ ง อ ง ค์ ก ร              
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทำไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก       
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน     
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง      
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๘ 

มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
      
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล          

เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2561)          
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

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

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง     
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง    
ที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง         
การทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
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๑๐ 

 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ    
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน      
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 2 
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๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ภาพรวม)  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารสว่นตำบลจำปาหล่อ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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ส่วนที่ 2 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

1. การสรา้ง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ า ย ป ร ะ จ ำ ข อ ง

1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรรมาภิบาล 
1.1.1 (2) โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พนกังานส่วนตำบล 
และพนักงานจา้ง 
1.1.1 (3) โครงการอบรม
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250,000 
 
 
 
 
- 

- 
 

250,000 
 
 
 
 
- 

- 
 

250,000 
 
 
 
 
- 

- 
 

250,000 
 
 
 
 
- 
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๑๓ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง    
ส่วนท้องถิ่น 

เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบที่
เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ที่
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหลอ่ 
1.1.1 (4) มาตรการประชุม
ติดตามงานของหัวหนา้      
ส่วนราชการทกุเดือน  
1.1.1 (5) มาตรการให้ทุก
ส่วนราชการจัดประชุมติดตาม
งานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” 
1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต” 
1.1.2 (3) โครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกบัการเสริมสร้าคุณธรรม 
จริยธรรม การรักษาวินัย และ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน 
1.1.2 (4) มาตรการให้
พนักงานและเจา้หน้าที ่
อบต.ทุกคน ต้องติดป้ายชือ่
และตำแหน่งขณะปฏิบัติ
ราชการ 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร 
1.1.3 (2) มาตรการจัดทำ
คู่มือการป่องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
1.1.3 (3) มาตรการปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกบั Conflict of  
lnterest” 
1.1.3 (4) กิจกรรมการ
รณรงค์และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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- 
 
 
- 
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- 
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- 
 
 
- 
 
 
- 
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- 
 
 
 
- 
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- 
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- 
 
 
- 
 
 
- 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๔ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 (1) กิจกรรมอบรม            
ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย   
แก่ประชาชน 
1.2.2 (1) โครงการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์  
1.2.2 (2) โครงการลด
ปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด 
1.2.3 (1) โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการดำเนินงาน
ของกลุ่มอาชีพตา่งๆ กลุ่ม
เกษตร หรือโครงการตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง  

- 
 
 

30,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 
 
 

- 
 
 

30,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

- 
 
 

30,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

- 
 
 

30,000 
 
 
 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

 1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1 .3 .1  (1 ) กิ จ ก รรม ก า ร      
เล่ านิ ท าน คุณ ธรรมสอนใจ        
ข อ ง ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก
องค์การบริห ารส่ วนตำบ ล
จำปาหล่อ 
1.3.2 (1) กิจกรรมการจัดทำ
สมุดบันทึกความดีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ 
1.3.3 (1) โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
1 .3 .3  (2 )โค รงก ารส ร้ า ง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็ก            
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
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- 
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มิติที่ 1 รวม  7 มาตรการ 6 กิจกรรม 
8 โครงการ 

290,000 290,000 290,000 290,000  

 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

 
2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

 
2.1 (1) กจิกรรมประกาศ
เจตจำนงต่อต้านการทจุริต 
ของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหลอ่ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 2.2 มาตรการสร้าง           2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง - - - -  
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๑๕ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  
2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำปี” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
2.2.2 (4) กิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ 
จัดซื้อ – จัดจา้ง 
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ
2.2.3 (2) มาตรการป้องกัน 
การทุจริตและสร้างความโปร่งใส
ในการดำเนนิงาน 
 2.2.3 (3) โครงการสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
2.2.3 (4) กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 
2.2.3 (5) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบรกิารประชาชน 
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- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
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       - 
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- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 

 
- 
 

       - 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อำนาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
 
 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
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๑๖ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อำนาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
2 .3 .2  (3 ) ม าตรก ารการ             
ออกคำสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริห ารส่ วนตำบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
- 
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- 
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- 
 

 

 
- 
 
 
- 
 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 (1) กิจกรรมการมอบ
รางวัลพ่อ – แม่ดีเด่น 
2.4.1 (2) กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
คณะกรรมการชุมชน 
2.4.2 (2) กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบล      
จำปาหล่อ 
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 - 
 
- 
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๑๗ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ             
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ”           
2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ได้
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”    
2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”                            
2.5.3 (2) มาตรการ 
“ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกลา่วหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อวา่ทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที ่
โดยมิชอบ” 
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มิติที่ 2 รวม 11 มาตรการ 16 กิจกรรม 
2 โครงการ 

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

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ       
“การปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหลอ่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรม 
ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540” 
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การบริการ
ส่วนตำบลจำปาหลอ่ และ  

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
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๑๘ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”       
3.1.3 (1) โครงการปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซตอ์งค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
3.1.3 (2) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารสว่นตำบลจำปาหล่อ” 
3.1.3 (3) กิจกรรมจัดทำ
เอกสารประชาสัมพันธ์  เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
3.1.3 (4) โครงการ
ประชาสัมพันธก์ารจัดเก็บภาษ ี

 
 

8,000 
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50,000 
 

 
 

8,000 
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50,000 

 
 

8,000 
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50,000 

 
 

8,000 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

50,000 
 

 3.2 การรับฟัง    
ความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

3.2.1 (1) โครงการประชุม     
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาสี่ปีและแผนชุมชน 
3.2.1 (2) กิจกรรมการ
ดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว    
ร้องทุกข์องค์การบริหาร       
ส่วนตำบลจำปาหลอ่ 
3.2.2 (1) มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน  
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไข   
เหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
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 3.3 การส่งเสริม       
ให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน     
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริการส่วนตำบลจำปาหล่อ 
3.3.1 (2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตำบล ประจำป ี
3.3.1 (3) กิจกรรม         
การส่งเสริมและสนับสนุน    
การจัดทำแผนชุมชน 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
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๑๙ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ 
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ 
 

- 
 

 
 

- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

มิติที่ 3 รวม 8 มาตรการ 8 กิจกรรม 
3 โครงการ 

88,000 88,000 88,000 88,000  

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก   
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 (1) กิจกรรมการจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ีประจำปีงบประมาณ 
2561 - 2564 
4.1.1 (2) กิจกรรมการจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลจำปาหลอ่ 
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- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

 4.2 การสนับสนุน   
ให้ภาคประชาชน     
มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ      
การบริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได ้

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กำกบั ดูแล       
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ   
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ยา้ย 
4.2.2 (1) กิจกรรม          
การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน       
ให้ประชาชนได้รับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการ         
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 
4.2.3 (2) กิจกรรมการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง 
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- 
 

 

 4.3 การส่งเสริม 4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ - - - -  
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๒๐ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมายเหต ุ
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

บทบาท             
การตรวจสอบ      
ของ 
สภาท้องถิ่น 

ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบ    
การปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมี   
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน    
ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
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- 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
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 4.4 เสริมพลัง       
การมีส่วนร่วม      
ของชุมชน 
(Community)    
และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้าน  
การทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชั่นโดยภาค
ประชาชน 
4.4.1 (2) กิจกรรมการ 
ติดป้ายประชาสัมพันธก์รณี 
พบเห็นการทุจริต 
4.4.2 (2) มาตรการการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 
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- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 4 มาตรการ 11 กิจกรรม 
1  โครงการ 

- - - -  
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ส่วนที่ 3 
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๒๒ 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.1  

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและ             
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย    
จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง   
ที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน       
ในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปช่ันลดน้อยลงและหมดไป
ได้ในที่สุดนั้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจรงิจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่
กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล        
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ้ความมีประสทิธิภาพและประประสทิธิผล 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ    
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง      
ไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลาย ในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล                
ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ           
การตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณาคัดเลือกนำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้าน        



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๒๓ 

ความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงาน      
ที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบล      
จำปาหล่อ จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 
 
 
 
 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
 2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้       
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๒๔ 

 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
  
  
  
  
  
  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.1  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี องค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นองค์กรหน่วยงานราชการ มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกปัจจุบัน 
และมีทัศนคติที่เอื้อต่อการบริการประชาชน รวมทั้งทบทวนกฎหมาย ระเบียบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน อันจะทำให้       
การบริหารราชการมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม อีกทั้ง
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้วางกรอบการบริหารราชการ    
แผ่นดินแนวใหม่ ความว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตั ดสินใจ         
การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน   

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ดีในองค์กร                   
การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ 
และเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหาร   
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่ อ ในทุกระดับ ให้ ร่ วมกันคิ ดและพัฒนา                   
สร้างการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงจัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงาน       
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อขึ้น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อทุกตำแหน่ง      
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมบริการประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
ในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด  

3.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนางาน การปรับปรุง 
และการทำงานเป็นทีม  



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๒๕ 

3.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง และสาธารณะ เพื่อมุ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ เสียสละประโยชน์ ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

3.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
3.5 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง          

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

 

 

 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

6.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร  
6.3 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ  
6.4 แต่งตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและสำรวจเส้นทาง สถานท่ีจัดอบรมฯ  
6.5 นำคณะเข้ารับการฝึกอบรม ตามสถานท่ี วัน เวลาที่กำหนด  
6.6 สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการดำเนินโครงการ (โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ)  
6.7 รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 250,000 บาท ต่อปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กำหนด  

10.2 ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน การปรับปรุง และ
การทำงานเป็นทีม  

10.3 ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกท้ังต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง และสาธารณะ เพื่อมุ่งปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ เสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

10.4 ผู้เข้าอบรมได้สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
10.5 ผู้เข้ารับการอบรบได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหาร        
ส่วนตำบลจำปาหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง ความเป็นธรรม คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ และมีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบกับตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                 
ที่ 69/2557 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้  
ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ     
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ อีกทั้งนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กำหนดให้มี           
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล  
 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา         
การทุจริตประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยึดมั่น    
ในหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง ควบคู่กับการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐปฏิบัติราชการได้ถูกต้องและเหมาะสม ตามระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็น
ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหาร      
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้แก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๒๗ 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและกฎหมาย       

ในการปฏิบัติราชการทีเ่กี่ยวข้องเพิ่มขึ้น    
3.2 เพื่อให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สามารถนำระเบียบและกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีให้กับพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในเรื่อง        
หลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ คุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน   

3.4 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเอง                
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเนื่องมาจากการไม่มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการ         
ที่ถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

 

 

 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการฝึกอบรม 
6.2 เสนอโครงการให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.3 ประสานงานติดต่อวิทยากรเพื่อใหค้วามรู้แก่ผูเ้ข้ารับการอบรม 
6.4 จัดทำหนังสือแจ้งพนักงาน/เจ้าหน้าท่ีในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อเข้าร่วมอบรม 
6.5 จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม 
6.6 จัดเตรียมสถานท่ีในการอบรม 
6.7 ทำแบบประเมินโครงการฯ ก่อนและหลังการอบรม 
6.8 สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูบ้ริหาร 

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและกฎหมายในการปฏิบัติราชการ    

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น    



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๒๘ 

10.2 พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สามารถนำระเบียบและกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงาน     
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 10.3 มีการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีให้กับพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในเรื่อง     
หลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ คุณธรรมจริยธรรม ความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 

10.4 ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อและตัวพนักงานเจ้าหน้าที่    
ผู้ปฏิบัติเอง จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันเนื่องมาจากการไม่มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และขั้นตอน          
การปฏิบัติงานราชการที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.1 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการประชุมติดตามงานของหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นองค์กรที่มีภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการจัดทำระบบ

ติดตามงานขององค์กร เพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงาน อีกทั้ง      
ยังเป็นมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลูกสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่         
โดยผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อให้เกิดขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อใช้ในการตดิตามผลการดำเนินงาน 
3.2 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการไดม้ีความคิดเห็น ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 
3.3 เพื่อใหร้่วมกันแก้ปัญหาและหาแนวทางในการดำเนินงาน 

  3.4 ปลูกสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กรและประชาชนใหเ้กิดขึ้นกับเจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในปงีบประมาณ 2561 - 2564 จำนวน 48 ครั้ง 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
ทุกสำนัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  

6. วิธีดำเนินการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๒๙ 

จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม และเอกสารติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสำนัก/กอง              
เพื่อใหไ้ด้รับทราบการดำเนินงานในแต่ละเดือนของการประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
มีจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในปงีบประมาณ 2561 - 2564 จำนวน 48 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.1 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการให้ทุกส่วนราชการจดัประชุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบญัชาทุกเดือน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันทุกส่วนราชการแต่ละสำนักหรือกองจะมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นจำนวนมาก มีจำนวนเจ้าหน้าที่          

ที่รับผิดชอบหลายราย ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีหัวหน้าส่วนราชการจะต้องพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เป็นการเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้โอวาท         
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อใช้ในการตดิตามผลการดำเนินงาน 
3.2 เพื่อให้ทราบถึงปญัหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่  
3.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรให้ เข้าใจในบทบาทหน้าที่  และมีคุณธรรมจริยธรรม              

ในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
ในแต่ละสำนัก/กอง มีการจัดประชุมฯ ในปงีบประมาณ 2561 - 2564 จำนวน 48 ครั้ง 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๐ 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 แต่ละสำนัก/กอง เชิญเจ้าหนา้ที่เขา้ประชุม 
6.2 จดัประชุม 
6.3 ทำรายงานการประชุมและรายงานผลให้นายกองค์การบริหารสว่นตำบลจำปาหล่อทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการดำเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
แต่ละสำนัก/กอง มีการจัดประชุมฯ ในปงีบประมาณ 2561 - 2564 จำนวน 48 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.2  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

พ.ศ. 2558 โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน      
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ 
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรม           
ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถู กต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน              
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถู กต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทาง   
การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๑ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และ         
ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าว
มาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ จึงได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ” ขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อ สัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 
 3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ     
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป       
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต     
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 
 3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ เผยแพร่ประมวลจรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อเปิดเผยเป็นการทั่วไป    
แก่สาธารณชน ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ             
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๒ 

 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.2  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสรมิสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อตา้นการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) มุ่งสู่การเป็น

ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ     
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ   
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบล      
จำปาหล่อจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน    
ในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๓ 

 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร      
ส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้าง 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต                   
อาทิเช่น กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 
 ๖.๒ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.2 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และการป้องกันและปราบปราม 
                      การทุจริตในหน่วยงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรยิธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดนิด้วยการกระทำ
ทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ประกอบกับตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557    
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ ทุกส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ อีกทั้งนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๔ 

นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้กำหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลกำแพงดิน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ        
ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการรักษาวินัย ให้แก่ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององคก์ารบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ         
 3. เพื่อให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. เพื่อให้ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้รับการพัฒนาจิตใจ        
และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน        
เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้   
การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ         

 

 

 

 

5. วิธีดำเนินการ 
5.1 ประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการฝึกอบรม 
5.2 เสนอโครงการให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5.3 ประสานงานติดต่อวิทยากรเพื่อใหค้วามรู้แก่ผูเ้ข้ารับการอบรม 
5.4 จัดทำหนังสือแจ้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อเพื่อเข้าร่วมอบรม 
5.5 จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม 
5.6 จัดเตรียมสถานท่ีในการอบรม 
5.7 ทำแบบประเมินโครงการฯ ก่อนและหลังการอบรม 
5.8 สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูบ้ริหาร 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๕ 

8. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.2 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน ตอ้งติดป้ายชื่อและตำแหนง่ขณะปฏิบตัิราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อได้ทราบว่ามาติดต่อราชการกับผู้ใด 

บุคคลใดเป็นผู้ให้บริการ เป็นการป้องกันการทุจริตในหน้าท่ีราชการ และสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

3.วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้บริการ 
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๖ 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อทุกคน 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
1. ประกาศให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อติดป้ายช่ือในขณะปฏิบัติ

ราชการ 
2. จัดทำป้ายชื่อและตำแหน่ง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  เบิกจ่ายจากหมวดค่าวัสด ุ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อทุกคน ติดป้ายช่ือและตำแหน่ง         

ขณะปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ         
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.3  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบัพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ         

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ     
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่อง



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๗ 

เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรม        
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล    
ตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์      
ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
จำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์    
จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม             
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้    
เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ        
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร    
ส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีจิตสำนึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปช่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ         

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

 

6. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

8. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๘ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน           
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.3  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริ หารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๓๙ 

วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ    
ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือ    
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร             
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้       
ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนำ
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญ           
ที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหาร      
ส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น            
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง      
เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม     
ที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต         
คอร์รัปช่ัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากรเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (4 ปี) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๐ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ 1 /1.1 / 1.1.3  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลกูฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกีย่วกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๑ 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ
อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้                
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง
ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ
และปัจจัยที่นำสู่การคอร์รัปช่ัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นำไปสู่การทุจริต       
คอร์รัปช่ัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและ
การบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดทำมาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึก
ในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อำนาจทางราชการโดยมิชอบในการดำเนินกิจกรรม       
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และ     
สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 3.2 เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จดัเตรียมเอกสาร 
 4. ดำเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 
 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๒ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.1  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 

พ.ศ.2552 มาตรา 66 (5) (6)  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมและส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมีภารกิจ    
งานหลายด้าน ที่จะต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็น    
อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ในภารกิจเหล่านั้นให้ประชาชนได้รั บทราบอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ              
ในเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็นต้องนำมาปรับใช้เพื่อประโยชน์ และสามารถตอบสนองต่อ         
การดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ก็คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมและ       
คนรอบข้าง สามารถสร้างความสงบสุขได้อีกทางหนึ่ง   

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โดยมุ่งถึง      
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อได้เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการป้องกัน           

มิให้ประชาชนตกเป็นเครื่องมือหรือเสียเปรียบทางกฎหมายแก่บุคคลหรือกลุ่มคนที่คอยเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่ไม่รู้
กฎหมาย 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน               
เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุข     
 3.3 เพื่อเป็นการร่วมมือบูรณาการและสนับสนุนในการดำเนินการจากหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีความรู้        
ความชำนาญและความเช่ียวชาญโดยเฉพาะ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมตอบข้อซักถามและ             
ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส้วนตำบล, ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน   

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๔ 

6.2 ประสานงานติดต่อวิทยากรเพื่อใหค้วามรู้แก่ผูเ้ข้ารับการอบรม 
6.3 ทำหนังสือแจ้งสมาชิกองค์การบรหิารส่วนตำบล , ผู้นำชุมชนหรือตวัแทนหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมอบรม 
6.4 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
6.5 จัดเตรียมสถานท่ีในการอบรม 
6.6 ทำแบบประเมินโครงการ ก่อนและหลังการอบรม 
6.7 สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มมากข้ึน ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้ประชาชน

ตกเป็นเครื่องมือหรือเสียเปรียบทางกฎหมายแก่บุคคลหรือกลุ่มคนที่คอยเอารัดเอาเปรียบประชาชนท่ีไม่รู้กฎหมาย 
10.2 ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน               

เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุข     
 10.3 มีความร่วมมือบูรณาการและสนับสนุนในการดำเนินการจากหน่วยงานหรือส่ วนราชการที่มีความรู้           
ความชำนาญและความเช่ียวชาญโดยเฉพาะ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พร้อมตอบข้อซักถามและ             
ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๕ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.2  

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย  

ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ
สมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้        
ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่ เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง          
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง          
ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง 
ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด      
ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพิม่มากข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จำนวน 7 หมู่บ้าน 
โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ จำนวน 7 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  
 4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้แก่ 
ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

 

 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๖ 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมช้ีแจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวม         
ทุกชุมชน) 
 6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน) 
 6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกตน้ไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำคูคลอง ทำความสะอาดถนน
และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๗ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.2  

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนประสบ เพราะสิ่งแวดล้อมถูกประชาชนทำลายไปมาก 

ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งขยะเป็นปัญหาหลัก
ของสิ่งแวดล้อมที่ยากที่จะแก้ไข และสาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น ส่วนมากแล้วจะทิ้ง
ลงข้างทางบ้างหรือทิ้งลงตามแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลมากมาย และสำหรับการทิ้งขยะลงแม่น้ำจะทำให้น้ ำเกิด      
การเน่าเสียได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุที่คนทั่วไปไม่รู้จักการคัดแยกขยะ เมื่อมีขยะก็จะรวมกันกำจัดไปในคราวเดียวกัน 
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องสร้างจิตสำนึกของการห้ามทิ้งขยะ     
โดยปลูกฝังให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป พร้อมท้ังจัดหาวิธีการดำเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีประโยชน์มาก พร้อมกับเสนอวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการขยะที่ถูกต้อง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดทำโครงการลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความรู้ มีความตระหนักในการคัดแยกขยะ และการนำขยะมลูฝอยกลับมาใช้ประโยชน ์

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  3.2 เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในประชาชนลดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภค และการทิ้งขยะมูลฝอย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบรหิารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
6.1 ดำเนินการประชุมคณะผู้จดังานโครงการ 
6.2 ประสานงานติดต่อวิทยากร 
6.3 ดำเนินการจัดหาผู้เข้าร่วมอบรม 
6.4 จดัเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
6.5 ดำเนินการฝึกอบรม 
6.6 วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท ต่อปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๘ 

 

 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง และนำขยะมาใช้ประโยชน์ 
 10.2 ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีพฤติกรรมใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 10.3 ประชาชนสามารถทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ และนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.4 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนำไปกำจัดลดลง และงบประมาณในการกำจัดขยะมูลฝอยลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๔๙ 

 
 
 
 

1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.2 / 1.2.2  

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ 
และชุมชนรายยังสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงมาใช้บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้กินของไทย     
ใช้ของไทย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหา
ในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพ            
ในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิต     
ที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเอง        
ให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพท่ีมีอยู่ให้ได้รับการตอ่ยอดเพื่อความเจรญิเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง             
อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสทิธิภาพและยั่งยืนตอ่ไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนากลุม่อาชีพเดิม 
3.2 เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
3.4 เพื่อให้ชุมชนมรีะบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุ่มอาชีพ 
3.5 เพื่อพัฒนาผลติภณัฑ์ในชุมชนไปสูส่ินค้า OTOP 

4. เป้าหมาย 
ประชาชน/องค์กร/กลุ่มอาชีพ/ผู้ดอ้ยโอกาสที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

6. วิธีดำเนินงาน 
6.1 ประชาสมัพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการฯ 
6.2 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 6.4 จัดอบรมกลุ่มอาชีพและจัดซือ้วัสดุ - อุปกรณ ์
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๕๐ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000 บาท ต่อปี 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 กลุม่อาชีพต่างๆ ในชุมชนได้รับการส่งเสริมและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 

            10.2 ผู้ว่างงาน ผู้ตกงาน มีอาชีพรองรับ และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
10.3 สนับสนุนให้เกิดผลิตภณัฑชุ์มชน และพัฒนาให้มีคุณภาพไปสู่ตลาดภายนอกอย่างมีมาตรฐานสากล 
10.4 ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคี และเกิดการเรียนรูร้่วมกันในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3 / 1.3.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องจัดกิจกรรม 

สนับสนุนส่งเสริม ให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข              

ในปัจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้าน  ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม สติปัญญา และจริยธรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองมนุษย์ได ้การพัฒนาเด็ก ปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สดุในการพัฒนาสมอง
อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้น การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้เด็กพัฒนาทุกด้านอย่างองค์รวม และเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
นั้นต้องจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดพัฒนาการแต่ละด้านไปพร้อมๆกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก 
ปฐมวัยเป็นแนวทางของสังคมในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับการ พัฒนาเด็กอย่างเป็น
องค์รวมทั้งการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และในทางสังคมของ เด็กอันจะนำไปสู่การสร้างวินัยและ
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่สำคัญในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจ
ที่ดีงาม เป็นการพัฒนามนุษย์ท่ียั่งยืนและป้องกัน ปัญหาสังคมในระยะยาว  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบล     
จำปาหล่อ ได้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้นในการ  
เตรียมความพร้อมให้เด็กตามธรรมชาติและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จึงได้
กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง    
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ พัฒนาเด็กให้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และ
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล เป็นคนดี เก่ง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของเด็ก     
ในอนาคต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๕๒ 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้
กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 5.1 บรรจุกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ         
ไว้ในแผนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 5.2 ครูเป็นผู้ดำเนินการเล่านิทานคุณธรรมสอนใจในกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล      
จำปาหล่อ  

5.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

6. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๕๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3 / 1.3.2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทำสมุดบันทึกความดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในสภาพสังคมยุคปัจจุบันเป็นสภาพสังคมที่มีการแข่งขันในด้านต่างๆ สูงขึ้น วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยเริ่มเสื่อมโทรม การประพฤติปฏิบัติตนไม่อยู่ในระเบียบวินัย ขาดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงมีความตระหนักดีว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นสังคมหนึ่ง       
ที่เด็กปฐมวัยจะต้องมาอยู่ร่วมกัน ภารกิจที่สำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคือ การดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นคนดีของสังคม เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยเน้นพฤติกรรมความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การประหยัดและออม การละเว้นอบายมุข กิริยามารยาท มีความรักชาติ     
ศาสน์ กษัตริย์ ตามกระบวนการสร้างนิสัย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับตนเองและเป็นแบบอย่างของเยาวชนในอนาคต และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน เพื่อส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ  
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป 

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำกิจกรรม   
นี้ข้ึน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 3.4  เพื่อพฒันาเสรมิสรา้งเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
       3.5  เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนนำไปประพฤติปฏบิัติทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและที่บ้าน 
       3.6  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาต ิ

4. เป้าหมาย 
 เชงิปริมาณ 
 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้
กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๕๔ 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 5.1 ประชุมคณะครูเพื่อปรึกษาหารือ 

5.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
5.3 ดำเนินการตามกิจกรรม 
5.4 ประเมินผลเมื่อสิ้นสดุกิจกรรม 

6. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 10.4 เด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศกึษา 
       10.5 เด็กและเยาวชนนำไปประพฤติปฏิบัติทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็และที่บ้าน 
       10.6 เด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 1 /1.3 / 1.3.3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยกำลังเป็นท่ีให้ความสนใจของหลายฝ่าย 

เนื่องจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นส่งผลเสียกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน อย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก
ถึงปัญหานี้  

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม               
ในการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน เพื่อปลูกฝังการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ เด็กและเยาวชนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง         
ของสิ่งแวดล้อม 
 3.2 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
4. เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

5.1 ประชุม ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
     5.2 เขยีนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
 5.3 แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายภารกิจ 
     5.4 ดำเนินงานตามกิจกรรม 

- ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรยีนและชุมชนทราบทราบ 
- ประสานงานเพื่อตดิต่อกลา้ต้นไม้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ให้นักเรียนปลูกต้นไมภ้ายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน และช่วยกันดูแลรักษา 

      5.5 สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน 
6. พ้ืนที่ดำเนินการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๕๖ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
7. งบประมาณดำเนินการอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนรู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อม 
 10.2 เดก็และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนรุักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 1 /1.3 / 1.3.3 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ                     
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ทำให้เกิดปัญหาเช่น ผลกระทบ          

ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสำคัญ
ของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทำให้เด็กและ
เยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้ เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล        
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ   

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ พิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้      
จัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ (กิจกรรมส่งเสริม      
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการ        
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ     
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จัก         
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๕๗ 

 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ                      
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ   อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง                  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ                                         

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
 10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อยา่งมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน
ที่ใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม          
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อ     
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่น  
ส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน        
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผน
ป้องกันการทุจริตในองคก์รที่บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ                      
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง 
 6.3 จดัตั้งคณะทำงานการจดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   
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 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ                      
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทจุริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบตัิตามระเบยีบ)” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นบุคลากร            
ที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์       
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนำไปสู่        
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหาร  
งานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
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 3.1 เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 3.2 เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบตัิงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัตริาชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มปีระสิทธิภาพ      
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จดัทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน                
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ก.อบต.จังหวัดอ่างทอง 
 6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2561) 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จำนวน               
1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตัิงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมีความพึงพอใจตอ่ระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ำกว่าระดบั 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มคีวามโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าท่ีได ้
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้า   
ส่วนราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล   
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ

หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และหน้าที่    
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่        
ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน         
ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวก     
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจ
หน้าที่ ในการสั่ งการ อนุมัติ  อนุญ าต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กองต่าง ๆ ซึ่ งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ งต่อ                
การให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๖๓ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความต้องการ          
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น  

3. วตัถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำปาหล่อ 
จำนวน 3 ฉบบั ประกอบด้วย  
 (1) นายก มอบหมายให้รองนายก   
 (2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 

 

 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๖๔ 

 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.1 

1. ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร             
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใ ช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา          
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส      
ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๖๕ 

 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล   
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลจำปาหล่อ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอมา   

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตลุาคม ของทุกปี  

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์           
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากร               
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการ



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๖๖ 

ปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ         
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร      
ส่วนตำบลจำปาหล่อ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ         
และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2 เพือ่ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรงานการเงินบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรงานการเงินและบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ  
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไป   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๖๗ 

 3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อำนวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
6. วิธดีำเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวนงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า   
เป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 3 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๖๘ 

 3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหา
พัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ              
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 4 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารดา้นการจดัซื้อ – จัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ    
ด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๖๙ 

แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผย
และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวท่ีจะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้       
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร     
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล    
จำปาหล่อ ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ        
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ              
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเ ติม    
(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๗๐ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.3 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๗๑ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน  
และไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ       
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล     
จำปาหล่อ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมี    
การปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามลำดับ จัดสถานที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน         
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า,     
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้าน
การส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการสง่เสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาช ีพ , ด ้านการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่ น ,                
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน    
สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น    

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน             
และ              ไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 
 
 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ      
ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ, ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๗๒ 

สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ      
หมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในหมวดค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที ่2 / 2.2 / 2.2.3 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น    
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณการจัดซือ้จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการ สารธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบ
ถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏบิัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ของตัวช้ีวัดที่ 1 มิติที่ 2    
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ               
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพือ่เป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต
จังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือ      
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามรูปแบบที่กำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
 6.4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
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 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ       
ของผู้รับบริการ  งบประมาณ 20,000 บาท/ป ี

9. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
จำนวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 4 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์ การบริหารส่วนตำบล  หน้าที่             
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่    
ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน       
ผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม         
อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง
ความต้องการเกิดความล่าช้าไมเ่ป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ท้ังผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน      
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล         
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เกิดความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน          
โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำ           
การประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าท่ี อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนท่ัวถึงเป็นธรรม 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามลำดับคิว 
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 6.5 จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข      
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานท่ีให้บริการ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าท่ี  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 5 มิติที่ 2 / 2.2 / 2.2.3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) 
และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ ได้กำหนดให้         
ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงมีการนำเทคโนโลยี
มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน       
มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ      
ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จงัหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ             
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด
ภายในสถานท่ีให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานท่ีสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๗๘ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.3 / 2.3.1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอน            
การปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจ   
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
ประกอบกับในปีท่ีผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                          
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง        
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่ อตอบสนอง       
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตำบลจำปาหล่อ 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ      
ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๗๙ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจ   
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน                 
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บรหิารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ          
ของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตำบลกำแพงดินเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให้ประชาชนมีความศรัทธา  
ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.3 / 2.3.1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
ทีม่าของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้ นตอน       
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทาง     
การบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง           
พระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่       
ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง     
ของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงาน           
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและ       
พึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ      
ของประชาชน อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้ มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๘๑ 

6. วิธดีำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนท้ังเวลา
ทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุดบกพร่องในการจัดทำ
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ          
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน     
หรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.3 / 2.3.2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้นเพื่อเป็น         
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ  
ในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด    
แก่ราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ    
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนอง          
ความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหารองค์การบริหาร     
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ                
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๘๓ 

 6.3 สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกำแพงดิน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหน้า     
ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนส่วนราชการ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.3 / 2.3.2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ      
ในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายก           
ให้รองนายก ปลัดได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 2 เรื่อง 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
พิจารณา 
 6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล         
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ 2 / 2.3 / 2.3.2 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบล         
มีหน้าท่ีต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจาย
อำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ      
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ        
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ าบอน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความต้องการ            
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
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 3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ในตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.4 / 2.4.1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบรางวัลพ่อ – แม่ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อได้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมา
เพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้น      
ด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การดำเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้  ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือก     
พ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดี       
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สำคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคน    
ในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
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 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

4. เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จำนวน 2 ครั้ง/ปี  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
พ่อ แม่ ดีเด่น ประจำปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 หมู่บ้าน เพื่อให้
แต่ละชุมชนดำเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือกในช้ันต้นมายังองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอช่ือจากหมู่บ้านต่างๆ 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือให้ผู้บริหารทราบ
และเห็นชอบ 
 6.5 ดำเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสำคัญที่ตรงกับวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ จำนวน              
2 ครั้ง/ปี  
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพ่อแม่ดีเด่น ท่ีได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
 10.2 ผลลัพธ์  
 - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
 - มีพ่อ แม่ดีเด่น ท่ีเป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.4 / 2.4.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัตตินให้เป็นท่ีประจักษ ์

2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค
ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ      
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม           
สู่ความอยู่เย็น เป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.4 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มแีบบอย่างท่ีดีอันเป็นกุสโลบายหนึ่ง
ในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 พื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์               
ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ      
สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.4 / 2.4.2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกยีรตคิุณแก่คณะกรรมการชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 11.12 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 3,666 คน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล    
มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
มากที่สุด 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จำนวน 7 ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 1553 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 
2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทำหน้าที่ในการ



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๐ 

ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อและหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน     
ในชุมชน 

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสตัย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน    
ที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าท่ีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุมชน     
มาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและกำลังใจ 

4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง จำนวน 7 หมู่บ้าน 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
 6.2 จัดทำประกาศเกียรติคุณ 
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบท่ีดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.4 / 2.4.2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 
                    ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี 
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง     
เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตำบลกำแพงดิน ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล    
จำปาหล่ออย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และ        



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๒ 

การต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและ         
ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 พืน้ท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา            
ในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้
คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.4 / 2.4.3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกยีรติประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทาง      
การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรง
เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และ           



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๔ 

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะทำการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติ                  
ตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของ
สวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุน     
การผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่าย
ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตร
แบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทำให้สภาพแวดล้อม
ของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สำคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อ       
จากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่ง 
โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ รับผลกระทบ      
จากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากรถ่ายทอด        
ให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางในการดำเนินงาน 
 5.2 ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 5.3 มอบใบประกาศนยีบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร 
 5.4 ประชาสมัพันธ์การเชิดชูเกียรติฯ 
 5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนนิงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 

9. ตัวชี้วัด 
 9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนองพระราชดำริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๕ 

 9.2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสำเรจ็กิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ
ขอเข้าศึกษาโครงการฯ  

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชนท่ัวไป 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.1 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๖ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการประเมิน      
ที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริต         
ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรม
ขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร
ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร       
ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิด          
การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม              
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทกุรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเป็นการพัฒนา
วิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ” 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๗ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าท่ี
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน      
การมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้                
ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด        
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม          
ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ           
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง เป็นไป             
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กำหนด 
 3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมิน ผล      
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2564 
 3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ      
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน     
โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและ         
เลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๘ 

 5.1 ช้ีแจงสำนัก/กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการประเมินผล    
การปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีสว่นร่วมของผู้บรหิารของหน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตาม
ผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวช้ีวัด       
ที่กำหนด 
 5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๙๙ 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใหค้วามร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพือ่การตรวจสอบ        
                     ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่           
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เนื่องจากเห็นความสำคัญ         
ของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ             
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหาย           
ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แล้ว องค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี ได้มอบหมาย    
ให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำช้ีแจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน   
45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้าง       
ข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบ  
ผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ       
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้สำนักงานปลัด มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่     
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่     
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อความโปร่งใส และป้องกัน       
การทุจริต  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีไดด้ำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกำหนด 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๐ 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๑ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท           
ได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น           
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกำแพงดิน จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดแูลและองคก์รอิสระ อาทิเช่น 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบิัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน LPA จังหวัด
อ่างทอง 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 

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

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๒ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 

2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณี   
ได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอน      
การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ    
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๓ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 2 / 2.5 / 2.5.3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี   
                     ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบาย
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 
2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ           
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย        
ได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าท่ีกระทำ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึง
ความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๔ 

 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าท่ีที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน     
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของหน่วยง านของรัฐ     
โดยเรียกสถานท่ีที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้ให้มี
สถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ ให้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ โดยมีสำนักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ          
ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จำนวน 1 แห่ง 
 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๖ 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ           
ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรูต้าม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทำงานที่จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร     
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสาร   
ของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและ       
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้ประชาชน
รับรู้อย่างถูกต้องและรวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน       
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานและ      
มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๘ 

 ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  50  คน 
  
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. สำรวจความต้องการอบรม 
 2. ออกแบบหลักสูตร 
 3. ดำเนินกิจกรรม 
 4. วัดผลความรู้ 
 5. ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.2 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สำคัญและหลากหลาย” ขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหาร    
ส่วนตำบลจำปาหล่อได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๐ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินขององค์การบริหารส่วนตำบล  
                     และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงาน      
ของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส          
ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ       
เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก
ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๒ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.2 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจจะ             
ไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญ ประชาชนหันมาบริโภค
ข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสำหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ                       
เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึงนั้นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์  (Web Site)              
ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้ โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิม              
ไปมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ   
  3.2 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3 เพื่อประชาสมัพันธ์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษา 
  3.4 เพื่อการติดต่อประสานงานกบัส่วนราชการต่างๆ  



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๓ 

  3.5 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ   
  3.6 เพื่อเพิม่การบริการให้กับประชาชน ที่ต้องการมาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
  3.7 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ สนิค้า OTOP ใหเ้ป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีเว็บไซต์ (Web Site) เป็นของตนเอง  

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จดัทำรายละเอียดโครงการและเสนอโครงการเพื่อขอรับอนุมตักิารดำเนินการ 
  6.2 วิธีดำเนินการ โดยจ้างเหมาดำเนินการตามโครงการโดยมรีายละเอียดดังนี้ 
    6.2.1 มี Web Site ภายใต้ช่ือขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ   
    6.2.2 ทำเสนอข้อมูล รูปภาพ และหัวข้อ Home page ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
 กำหนด 
    6.2.3 ปรับปรุงข้อมูล แกไ้ขข้อมูล ไดต้ามความต้องการ 
    6.2.4 มี Web Board เพื่อรองรบัการใช้กระทู้และบริการตัดคำไมสุ่ภาพโดยอัตโนมัต ิ
           6.2.5 แสดงสถิตผิู้เข้าเยี่ยมชม Web Site 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 8,000 บาท ต่อปี 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบรหิารส่วนตำบลจำปาหล่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานด้านข้อมลูข่าวสารเพิ่มขึ้น 
 10.2 องค์การบรหิารส่วนตำบลจำปาหล่อเป็นทีรู่้จักกับบุคคลภายนอกทั่วไป 

10.3 องค์การบรหิารส่วนตำบลจำปาหล่อสามารถเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ สินค้า OTOP ใหเ้ป็นทีรู่้จักแพร่หลาย 
 10.4 องค์การบรหิารส่วนตำบลจำปาหล่อสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอ่ืนๆไดส้ะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 
      10.5 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อได้เพิ่มการพัฒนาบคุลากรให้ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทดัเทียม     
กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
  
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์      
กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ    
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้า หมาย ได้แก่           
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีและเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ไ ด้ ง่ า ย แ ล ะ
สะดวกมากขึ้น 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๕ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
6. วิธดีำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ร้านค้าชุมชน ศาลาประชาคมตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย//รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร           
ส่วนตำบลจำปาหล่อ  
2. หลักการและเหตุผล 
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน นั่นคือประชาชน
มีสิทธิในการรับรู้สิ่งที่รัฐบาลกระทำ และมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์การกระทำภาครัฐได้ โดยภาครัฐต้องรับฟังและดำเนินการ
แก้ไข เพราะการที่หน่วยงานภาครัฐจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
จากประชาชน ดังนั้น หน้าที่ที่สำคัญของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐคือการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับผลงานและ
กิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของรัฐต่อประชาชน ปลูกฝังทัศนคติ 
ค่านิยมและภาพลักษณ์อันดี ทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนดจึงมีความจำเป็น      
ที่จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล และรับทราบถึงการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงได้ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่     



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๖ 

และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ และร่วมให้
ข้อเสนอแนะในการทำงานของหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อที่มีอยู่ อันจะส่งผลให้เกิด
การสนับสนุนและได้รับประโยชน์จากการใช้บริการหน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ 
 3.2 เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่างๆ จากสาธารณชนในการดำเนินงานขององค์การบริหาร       
ส่วนตำบลจำปาหล่อตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.3 เพื่อสร้างให้ เกิดการสนับสนุนจากประชามติ  และความร่วมมืออันดีจากสาธารณชน ด้วยการช้ีแจง               
ถึงความจำเป็นและความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ 

3.4 เพื่อสร้างความนิยมและความสัมพันธ์อันดีจากสาธารณชน 
4. เป้าหมาย/ ผลผลิต 
  จดหมายข่าว จำนวน 12 ฉบับ/ปี สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการแต่งตั้งและมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำงาน 

6.2 รวบรวมและการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 
6.3 รวบรวมและการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 

 6.4 มีการติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ์ 
  ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
และสามารถให้ข้อแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและชอบธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ 3 / 3.1 / 3.1.3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การจดัเก็บภาษ ี
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  
ของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้ชัดเจน รวมถึงการกระจายอำนาจ
ด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ และการจัดเก็บรายได้ เป็นนโยบายหลักในการนำไปสู่การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษีต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถ
ขับเคลื่อนในกระบวนการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนในเขตพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้าน
การชำระภาษี จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
  ดังนัน้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อจึงได้จดัทำโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขึ้น เพื่อให้ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษไีดร้ับรู้ช่องทางในการดำเนินการชำระภาษีตา่งๆ และยังส่งผลใหเ้กิด
ความเข้าใจอันดี ความเต็มใจท่ีจะชำระภาษี และค่าธรรมเนยีมตา่งๆ ภายในระยะเวลากำหนด 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๗ 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีมากข้ึน 
 ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการชำระภาษ ี

๓.๓ เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรู้ข่าวสารและระยะเวลาในการชำระภาษี 
๓.๔ เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารสว่นตำบลจำปาหล่อ 

๔. เป้าหมาย 
  ประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการตา่งๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จดัทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ จดัทำประกาศการชำระภาษ ี 

๖.๓ ประสานกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และกำนัน/ผู้ใหญ่บา้น ในการประชาสมัพันธ์ให้ผู้ที่อยูใ่นข่ายท่ีต้อง
ชำระภาษีทราบโดยทั่วถึงกัน 

6.4 จดัทำป้ายประชาสมัพันธ์และแผ่นพับเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
๗. งบประมาณ 
 50,000 บาท ต่อปี  
๘. สถานที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ ประชาชนได้รับข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อเป็นปัจจุบัน 

๑๐.๒ ทำให้ประชาชนพร้อมใจมาเสียภาษ ี
 ๑๐.๓ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการขอรับบริการ 
 ๑๐.๔ สามารถลดการค้างชำระภาษี หรือลูกหนี้ภาษีท่ีมีอยู่จำนวนมาก 
  ๑๐.๕ ทำให้ประชาชนเกดิทัศนคตทิี่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมากขึ้น 
  ๑๐.๖ ทำให้เกิดความสมัพันธ์อันดรีะหว่างองค์การบรหิารส่วนตำบลจำปาหล่อกับประชาชน 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.2 / 3.2.1 

  

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 66  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 )พ.ศ. 2552 โดยใช้



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๘ 

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเครื่องมือนำสู่การปฏิบัติและเป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  ข้อ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ้างแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็น    
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทาง     
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หมู่บ้าน 
ชุมชน ให้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแผนพัฒนาชุมชนได้สนองตอบปัญหาความต้องการ    
ของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการและความซ้ำซ้อนในการจัดทำแผนขององค์การบ ริหาร     
ส่วนตำบล ที่อาจเชิญคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มาเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนชุมชน พร้อมกันทีเดียว และเพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด    
ที่มท 0810.2/0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริการส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและ     
แผนชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ” ขึ้น 

3. วตัถุประสงค ์
3.1 เพื่อรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายฝ่าย 

ลำดับความสำคญั และนำข้อสรปุประกอบการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
3.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อนำแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ 

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ นำไปสูก่ารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีมีประสิทธิภาพ และใช้
เป็นกรอบในการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหลอ่ ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

3.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการจัดทำ 
แผนพัฒนาชุมชน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ศึกษารายละเอียด การจัดทำโครงการฯ ประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อกำหนดวัน เวลา 
สถานท่ี และแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงการฯ 
 6.2 จัดทำประกาศ การดำเนินโครงการฯ ให้ประชาชนท่ัวไปรับทราบ 
 6.3 เขียนโครงการนำเสนอตามลำดับชั้น เพื่อขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
 6.4 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามกำหนดการ  โดยแจ้งในที่ประชุมประชาคมได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์           
กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และเปิดโอกาสให้ประชาชน   



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๑๙ 

ได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะสภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนที่เกินศักยภาพ และลงมติ
เห็นชอบเพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000 บาท ต่อป ี

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

จากหลายฝ่าย ลำดับความสำคัญ และนำข้อสรุปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสว่นตำบลปาหล่อ 
10.2 องค์การบรหิารส่วนตำบลจำปาหล่อ สามารถนำแผนพัฒนาชุมชน ท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ 

แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ นำไปสูก่ารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีมีประสิทธิภาพ และใช้
เป็นกรอบในการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหลอ่ ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

10.3 สามารถส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ 
จัดทำแผนพัฒนาชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.2 / 3.2.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหลอ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี       
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๐ 

ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนอง      
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับ   
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนำมา     
เป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย            
ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภ ายในระยะเวลา       
ที่กำหนด สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มี   
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี ้
 6.1 ที่ทำการองคก์ารบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 - 610 740  
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
 6.5 ทางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๑ 

 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๒ 

ลำดับที่ 1 มิติที ่3 / 3.2 / 3.2.2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรยีน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี        
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชน
เป็นสำคัญ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่ งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็น
ช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนอง     
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับ   
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
- ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 

  

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.2 / 3.2.3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแล
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการ    
ให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์
อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                 
จึงมีหน้าท่ีเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามพระราชบัญญัติ              
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีเสมอ 
 3.3 เพื่อเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
5. วิธดีำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 5.4 ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท ์3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) Facebook  

 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล         
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๔ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับท่ี 2 มิติที่ 3 / 3.2 / 3.2.3 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผูร้้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุ กครั้งจะต้อง     
มีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และ
ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วตัถุประสงค ์
 3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่งเสริมภาคประชาชน           
ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
9. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๕ 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที ่1 มิติที่ 3 / 3.3 / 3.3.1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร     
ส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อและแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อกำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
 6.2 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และร่างแผนพัฒนา
สี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ตามความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ              
ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๖ 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.3 / 3.3.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบลประจำป ี

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจำนวน
หลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบลขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมของประชาชน         
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงาน อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์ประจำตำบล 
ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานท่ี 
 5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
 5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการ 
 5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 

 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๗ 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 3 มิติที่ 3 / 3.3 / 3.3.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ     
จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของ
แผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง”    
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้
ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไข
ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็ นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหา       
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี
เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนอง       
ความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
 5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่ วมมือกันของคนในชุมชน     
จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทำงาน
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๘ 

 
 
 
 
 
 

3.3.2 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.3 / 3.3.2 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้าน      
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (คณะกรรมการชุมชน)    
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่ออย่างแข็งขัน สำหรับ         
การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริม
กลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือ            
ได้ทำหน้าท่ีอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน จำนวน 7 ชุมชน 

5. วิธีการดำเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่ออย่างแข็งขันสำหรับการทำงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนคณะกรรมการ
ชุมชน) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน      
มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณา             
ผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนคณะกรรมการชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้     
ทำความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด และกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๒๙ 

 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดำเนินงาน    
ของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 

3.3.3 ดำเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 3 / 3.3 / 3.3.3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร    
ส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล   
เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้จัดทำโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ   
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ          
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ          
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร   
ส่วนตำบลจำปาหล่อ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 3.3 เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   
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 6.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6.7 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
 6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของคณะทำงานและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อพร้อมตัวช้ีวัด 
  
 
 

6.9 การติดตามและประเมินผล 
 6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดำเนินการ
แก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 3 / 3.3 / 3.3.3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
                     บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และ
หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้าง
บทบาทของประชาชน 
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหาร       
ส่วนตำบลจำปาหล่อ  
4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ กำหนด 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๓๒ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ หรือ
โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
          ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.1 / 4.1.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลด         
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ     
ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถน ำแผน           
การตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
อีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
อย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ ง                          
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๓๓ 

 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.1 / 4.1.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคมุภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อจึงได้         
มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกป ี

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
ทราบตามแบบท่ีระเบียบกำหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมินองค์ประกอบ 
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๓๕ 

 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำรายงาน    
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง รายงานให้ผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน          
ให้ผู้กำกับดูแล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.1 / 4.1.2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ 
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงาน       
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวม  
ของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ท้ังนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน       
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ       
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมิน   
ผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ขึ้น 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๓๖ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ        
ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร              
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ            
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม         
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้
การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน           
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นไป                
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ / 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๓๗ 

 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.1 / 4.1.2 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตดิตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน  
เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ        
หน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและ            
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม       
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุ              
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดำเนินการ      
เพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต        
ในหน่วยรับตรวจ 
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 3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบรหิารสว่นตำบลจำปาหล่อ (ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง       
ในส่วนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)                    
ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ รายงานผลการดำเนินการแผนการปรับปรุง      
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   
และผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วดั/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล     
ภายในเวลาที่กำหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ     
ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ     
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.2 / 4.2.1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบคุคลเกี่ยวกับ                 
                     การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะกำหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง      
การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด 
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
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 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและ   
เป็นธรรม 
 3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ท่ีมีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
6. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้ งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชน   
เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล (ก.อบต.) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ ต้องไม่ก่อนวันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ รับมติคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.อบต.) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง             
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่น เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/                
การเลื่อนตำแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการที่ตนเอง   
เห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.อบต.) ก่อน 
 - ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ รับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล (ก.อบต.) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การบริหาร    
ส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมิน    
ที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา       
การเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 
 
 
 
 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วดั 
 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้า       
ของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ                  
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.2 / 4.2.2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 
วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ      
สร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน
มีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพรอ่ง 
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๔๓ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดง     
ผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 2561 - 2564 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบริการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.2 / 4.2.2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมสีว่นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน 
                     ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขอ งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงาน



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๔๔ 

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อ 
 

3. วตัถุประสงค ์
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงนิขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  
 
5. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น  
ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

9. ตัวชี้วัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ทำให้
เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.2 / 4.2.3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจดัซื้อจัดจา้งจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม             
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา       



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๔๕ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 
– 2561) องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตวัแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผา่นช่องทางหรือกลไกในการร่วมเปน็
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส           
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่ เปิดเผย โปร่งใส            
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชน      
เป็นสำคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร         
ส่วนตำบลจำปาหล่อ  

3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้เกิด        
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและ
ไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.2 / 4.2.3 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๔๗ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่จะบริหารสัญญา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กำหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจ
เง่ือนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่
ความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ท่ีตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แล้ว อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล
อื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เห็นถึงความสำคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับ      
ได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการ         
ตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทำหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูก ต้อง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างทำหน้าท่ีตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๔๘ 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.3 / 4.3.1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรูด้้านระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์
ตา่งๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ 
หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เกี่ยวข้อง      
อย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น       
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้       
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี                    
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ       
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัด จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหลอ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จำนวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
จำนวน 14 คน รวม 18 คน 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๔๙ 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี    
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๕๐ 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.3 / 4.3.1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
จำปาหล่อได้ดำเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและ
สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษา       
ดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่น        
มีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทำงาน       
ตามบทบาทและอำนาจหน้าที ่
 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จำนวน 14 คน 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และหน่วยงานท่ีจัดฝึกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก          
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 6.4 สำนักงานปลัด ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๕๑ 

 ใช้งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย      
หมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 
 จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จำนวน 14 ราย ได้รับการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๕๒ 

 
 
 
 
 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.3 / 4.3.2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสรมิสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญที่ใช้
สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล
การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้าง      
ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริตได ้
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิก       
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการ   
ช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จำนวน 14 คน 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีการดำเนินงาน 
 6.1 จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 
7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๕๓ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าท่ี และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.3 / 4.3.2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมสีว่นร่วมในการปฏิบตัิงานของสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลาย
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง 
ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย
อำนาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ
ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
การปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม                 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการทำงาน 
 3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จำนวน 14 คน 

5. พ้ืนที่ดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด  
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตำบลจำปาหล่อ ที่ได้รับการแตง่ตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการ
ของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๕๔ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน   
เกิดทัศนคติที่ดี 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.4 / 4.4.1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปช่ัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง 

โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปช่ันการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้     
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจ      
ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 
5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๕๕ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปช่ันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปช่ันได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ัน  
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 2 มิติที่ 4 / 4.4 / 4.4.1 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสง่เสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึง     
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ               
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ         
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปช่ันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการ     
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้อง      
มีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ ในการร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้จัดทำมาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายด้าน         
การป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 
4. เป้าหมาย 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๕๖ 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
6. วิธีดำเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกัน       
การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 
 2. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 5. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ 1 มิติที่ 4 / 4.4 / 4.4.2 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการตดิป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครฐัได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม

จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิด             
การเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันและ                
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง 

5. พ้ืนที่ดำเนินการ 
 จังหวัดอ่างทอง 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณตำบลจำปาหล่อ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 



  
  แผนปฏิบติัการป้องกนัการทจุริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปาหล่อ   

๑๕๘ 

 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 เบิกจ่ายจากหมวดค่าวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


