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บทนา
1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจน บุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริตเพื่อพิจารณาว่า การควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริต
ในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อานาจ มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณการทาบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริต ที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทาให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาดในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการ
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลงและมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
1.2 หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงชองชาติ เป็นปัญหาลาดับต้นๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่า เป็น
องค์กรที่เอื้อต่อการทุจรติคอร์รัปชัน และมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่ง
ได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดังนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลก ที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
พบว่า ผลคะแนนประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2546
การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้ มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้ การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสั งคมไทย ประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีก
นัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
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มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝัง รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวข้างต้นไม่
สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช่อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.
2560 จนถึง ปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มี
เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในการดาเนินการแยก
เป็น 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมใน
การปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ.
2560-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลนากระตาม จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2559-2561) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการ
ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนากระตามรวมถึงประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนากระตามเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลนากระตาม
5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนากระตาม
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1.4 เป้าหมาย
1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนากระตาม
รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในพื้นที่ ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนากระตาม
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล นา
กระตาม ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลนากระตาม มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
1.5 ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนากระตาม
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์การบริหารส่วนตาบลนากระตาม สามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตัง้ แต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนากระตาม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
5. องค์การบริหารส่วนตาบลนากระตามมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
๑. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๓. เพือ่ ให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง
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เป้าหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ 50
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เป็ น กลไกและเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ในการปู อ งกั น การทุ จ ริ ต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในองค์ ก รส่ ง ผลให้ ก าร
บริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
4. องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนปูองกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผลถึงระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย
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ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมานอาเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา
ปี 2562

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. การสร้าง
1.1 สร้างจิตสานึกและ
1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้นาชุมชนและคณะผู้บริหาร
สังคมที่ไม่ทนต่อ ความตระหนักแก่บุคลากร
สมาชิก และพนักงานส่วนตาบล
การทุจริต
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย 2. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
บริหาร ข้าราชการฝุาย
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

3. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
4. โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5.โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
6. โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
7. โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

ปี 2563 ปี 2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

250,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
1.3 สร้างจิตสานึกและความ
สังคมที่ไม่ทนต่อ ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
การทุจริต

มิติที่ ๑

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

8โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
9. โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
10. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม
“โตไปไม่โกง”)

1 มาตรการ - กิจกรรม 9 โครงการ

380,000 4๐0,000 4๐0,000

หมาย
เหตุ
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มิติ
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2.1 แสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร

1. มาตรการแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต

-

-

-

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

2. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)
3.มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
4. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
5. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”
6.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อานาจหน้าที่ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
8. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
9. มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
10. มาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการดาเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์

11.โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม
12.กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ
13.กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-10–
ปี 2562

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต

2.5 มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

มิติที่ ๒

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี 2563 ปี 2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

14. มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐
15. มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ
16. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
-

9 มาตรการ 4 กิจกรรม 1 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-11–
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน

1. มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. มาตรการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

3. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี 4. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

มิติที่ ๓

รวม

3มาตรการ 1 กิจกรรม 1 โครงการ

หมาย
เหตุ

-12–
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
เสริมสร้าง และ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน

1. โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
2. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

-

-

-

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้

3. กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ
การรับ-จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-13–

มิติ
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
มิติที่ ๔

ภารกิจตามมิติ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรนาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
5. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สาหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
6. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
7.:กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต
8. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

0 มาตรการ 6 กิจกรรม 2 โครงการ

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

40,000

-

-

250,000

-

-

-

-

-

-

-

-

290,000

-

-

หมาย
เหตุ

ภาคผนวก

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที ๑
ชื่อโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒กันยายน ๒๕๕๗
โดยกาหนดให้การส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธ รรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิช อบในภาครั ฐ รวมทั้งการปรั บปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม เป็นนโยบายส าคัญในการ
บริหารงานของรัฐ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ลงวันที่ ๑๘มิถุนายน ๒๕๕๗
กาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สาหรับเป็นกลไกในการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะ
ปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรนาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสนอง
ความความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเร็ว
๑.๒คณะรัฐ มนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖สิงหาคม๒๕๕๑มีมติเห็ นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้๕ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๔การส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสั งคม ยึ ดมั่น ในคุณธรรม ยื น หยั ดในสิ่ งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่ งกรรม ซื่อสั ตย์ สุ จริต
เสียสละ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะ
กระทาหรือไม่กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกันการกระทาทุจริตในระบบราชการด้วย
๑.๓ แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการที่ดี ระบุไว้
ว่า“๘.๑.๓ พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตาแหน่งที่
มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวาง
มาตรการสาหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจ
และแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน” และ “๘.๑๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจแก่ประชาชน”
๑.๔พระรากฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารจัดการบ้าน เมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่อง
ความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด
ปฏิบัติตามมาตรการบริห ารจั ดการบ้ านเมืองและสั งคมที่ดี ส่ งเสริมให้ ผู้ บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการ
และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
๑. พึง ด ารงตนให้ ตั้ ง มั่น ในศี ล ธรรม ปฏิ บั ติห น้ าที่ ด้ ว ยความซื่อ สั ตย์ สุ จ ริ ต เสี ย สละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้ บ ริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธ ยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๑.๕ คณะผู้บ ริ ห าร สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนั กงานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เป็นผู้ ที่มี
บทบาทส าคัญ และเป็ น กลไกหลั ก ของประเทศในการให้ บ ริก ารสาธารณะ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่ น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ด้วยเหตุผลและความสาคัญดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต และสร้างระบบราชการทาให้ใสสะอาด และพัฒนาศักยภาพองค์กร ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดพิมาน จึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็น
ผู้พัฒนาตนเองพัฒนาทีมงานและนาไปสู่การพัฒนาองค์กรโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่าง
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการทางาน
๒.๒ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพขององค์ ก รให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วาม
เจริญก้าวหน้ามากขึ้น
๒.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ มี
พฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสานึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อ ให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย

๓.๑ คณะผู้บริหาร
จานวน
๔
คน
๓.๒ สมาชิกสภา อบต.
จานวน
๓๐ คน
๓.๓ พนักงานส่วนตาบล
จานวน
๒๐ คน
๓.๔ พนักงานครู
จานวน
๕
คน
๓.๕ พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน
๘
คน
๓.๖ พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน
๑
คน
๓.๖ พนักงานจ้างเหมาบริการ
จานวน
๖
คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
๗๔ คน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๗๔ ราย ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมและทัศนคติต่อต้านการทุจริตสาหรับผู้บริห าร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้าง
ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๗๔ ราย สามารถปฏิบัติตนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามค่านิยมและทัศนคติต่อต้านการทุจริตสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้าง
๔. วิธีดาเนินการ
๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
๔.๓ ประสานวิทยากรในการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔.๔ ประสานผู้เข้ารับการอบรมตอบรับเข้าร่วมโครงการ
๔.๕ ดาเนินการตามโครงการประกอบด้วย
-กิจกรรมบรรยายให้ความรู้
-กิจกรรมถาม-ตอบ ปัญหาข้อสงสัย/แนวปฏิบัติ
๔.๖ สรุปผลการดาเนินโครงการ
๗. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖2
๘. งบประมาณ
- เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตาบล
๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ แบบประเมินผลโครงการ
๑๐.๒ การประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๐.๓ การทดสอบ pre-test , post-test
/๑๑. ประโยชน์...

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย
การรักษา และความโปร่งใสในการทางาน
๑๑.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และมีความเจริญก้าวหน้าในการทางาน
มากขึ้น
๑๑.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีการเสริมสร้าง และพัฒนาจิตสานึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสานึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดี
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรขององค์ ก ร เกิ ด ความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ง านตาม
ภาระหน้าที่ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีค วามตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจ ริต และพัฒนาตนเองให้ มีจิ ตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติห น้าที่เพื่อประโยชน์สุ ขของ
ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและพนักงานจ้างของ อปท.
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดให้มีการดาเนินกิจกรรม
1.1 ฝึกอบรมสัมมนา
1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคคลต้นแบบในองค์กร
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ติดตามประเมินผลกิจกรรม
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
พ.ศ. 2562- 2564

8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่โดยมุ่งสัมฤทธิ์
ของงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจิตสาธารณะ
2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กร มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 โดยกาหนดกลไกและระบบในการบั งคั บ ใช้ อ ย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ การฝุ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติต าม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
กาหนดให้ พนั ก งานเทศบาล ลู กจ้ างประจ า และพนั กงานจ้า งของเทศบาลมีห น้ าที่ด าเนิน การให้ เ ป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิ ยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ วมีอัธ ยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้ อ เท็ จ จริ ง ,มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รั ก ษามาตรฐาน มี คุ ณ ภาพโปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ , ยึ ด มั่ น ในระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษัตริ ย์ ท รงเป็ นประมุข และยึดมั่นในหลั กจรรยาวิช าชีพขององค์กร นอกจากนี้
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถื อปฏิบัติโดย
อนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึงได้จัดทา
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุก
ระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสั ตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม
2.เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝุายบริห ารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้ บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลาดับ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป

5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ที่ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทาเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
6. ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการการเมื อ ง ฝุ า ยบริ ห าร ฝุ า ยสภาท้ อ งถิ่ น และฝุ า ยพนั ก งาน
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. บุ คลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง
สถานการณ์ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนอยู่ และมี ก ารใช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
และบริ ษัทจ ากั ด หรื อ การที่บุ คคลผู้ มี อานาจที่ตั ดสิ น ใจให้ ญ าติ พี่น้อ งหรือ บริษั ทที่ ตนมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยได้รั บ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ดาเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อปูองกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เพื่อปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. เพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
2. ประชุมคณะทางานฯ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและจัดการ
ปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
4. จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. จัดประชุม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและใช้
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ

6.จั ด ท ารายงานผล และข้ อ เสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปู อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นต่ อ
สาธารณชน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น โดยได้ รั บ เกี ย ร ติ บั ต ร
ระดับพื้นฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร
2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –2560)
มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รู ปแบบโดยต้องได้รั บความร่ วมมื อจากฝุ ายการเมืองหน่ว ยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติ ภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศโดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ในปีพ.ศ. 2564
ดังนั้ น เพื่ อให้ การบริ ห ารงานในพื้ นที่ส ามารถตอบสนองต่ อแผนยุ ทธศาสตร์ ฯข้า งต้ นองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทาโครงการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ใน
การตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังการทุจริตให้แก่ประชาชน
4. เป้าหมาย - ประชาชนในพื้นที่
5. พื้นที่ดาเนินการ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ
2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
8. งบประมาณดาเนินการ - ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ - สานักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ
2. มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจานวนมาก การลักลอบตัดไม้ทาลายปุาไม้ที่ผิด
กฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติ ข องประเทศไทยกลั บ มามี ค วามสมดุ ล เพิ่ ม มากขึ้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณปุาไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปุาไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่ งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปุา 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง”ปลูกปุา
3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่
อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้
สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมจิตสานึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ
2. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกปุาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน---หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกิน
ได้ เป็นต้น
2. ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่ งน้า คูคลอง ที่เสื่ อมโทรมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น จานวน ---- หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแหล่งน้า คู คลอง ในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. วิธีการดาเนินงาน
1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน
4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทาความ
สะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป
6. จั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน หรื อ หน่ ว ยงานที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
2. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
3. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อให้ ก้า วทัน ต่ อโลกยุ ค โลกาภิ วั ตน์ ความพอเพี ย ง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่ างยิ่ งในการน าวิ ชาการต่างๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดาเนิ นการ ทุ กขั้ นตอน และขณะเดียวกั น จะต้ อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจาวัน ให้สามารถพึ่งพาตนเอง
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ส่ งเสริ มและปลู ก ฝั งให้ ป ระชาชนน าแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงน ามาใช้ ในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันได้
2.เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คมให้ เ ด็ ก และเยาวชนสามารถใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งสมดุ ล ท่ า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชน และเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรใน
ชุมชน
2.ศึกษาดูงานการดาเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสาเร็จในชุมชน
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวันได้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที 8
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดี และรู้ สึ กไม่ย อมรั บ พฤติก รรมทุจ ริ ต และการโกงทุ กรู ปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ มเด็กและเยาวชน ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 )
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ งกฎหมาย องค์การบริห ารส่ว นตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริห ารส่ ว นตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการ ศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ
เป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นใน
ความสัตย์จริงรู้ จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่ อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. วิธีการดาเนินการ
1.ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย
2. แต่งตั้งคณะทางานพิจารณานาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาใน
สังกัดของ
อปท. หรือ ที่ อปท. ให้การอุดหนุน
3.ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทางานฯ
4. ติดตามการดาเนินการ
4. สรุปผลการดาเนินการ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1.มีการนาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ
ที่ อปท. ให้การอุดหนุน
2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

