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ค าน า 

       แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
จัดท าข้ึนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  อันจะ
น าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน  และ
ไม่ท าให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความคลางแคลงใจในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  อีกทั้งยัง
เป็นกลไกลส าคัญในการปูองกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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2564) จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการปูองกันการทจุรติขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ไปสู่การปฏิบัติ 
ประชาชนไว้วางใจในการบริหารราชการและเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ อย่าง
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน  มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจ
เกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถ่ิน ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1)การทจุริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจักจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญเ่กิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2)สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4)สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5)สภาพหรือลักษณะปญัหาทีเ่กิดข้ึนจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6)สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ 
 7)สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 
 สาเหตแุละปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังน้ี 
 1)โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 
 2)สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 
 3)การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่าน้ี 
 4)การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่  การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด  
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 



 5)การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทจุรติ  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6)การขาดจริยธรรมและคุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7)มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง 
  
2.หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปช่ันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอรัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องประเมินการทุจริต
คอรัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่าผลคะแนน
ของประเทศไทยระหว่างปี 2559-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558อยู่อันดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหา
การคอรัปช่ันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2541 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาตอว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพืน้ฐานความสัมพนัธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์
ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปช่ันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานทีไ่ม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรอืความพยายามที่ได้กลา่วมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ขาดความเข้มแข็ง 



  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รบัการประเมนิดัชนีการรับรู้การทจุรติ (Corruption Perception Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมมาภิบาลที่สูงข้ึน  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการปูองกันการทจุริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส  สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสงัคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบตัิการปอูงกันการ
ทุจริต  เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต่านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2)เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
บริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน 
 3)เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4)เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (peoples participation)  และตรวจสอบ 
(peoples audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 5)เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการการปฏิบั ติ
ราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.เป้าหมาย 
 1)ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมถึงประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถ่ิน  ปราศจากการก่อให้เกิดข้องสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 



 2)เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
 3)โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4)กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5)องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

 1)ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรวมถงึประชาชนในท้องถ่ินมจีิตส านึกรักทอ้งถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึง่การสร้างค่านิยม และอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Governance) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกจิพอเพียงที่สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 2)องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)มีความโปรง่ใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

 3)ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตัง้แต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองทีมจีิตส านึกรักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึง่การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 

 4)สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต 

 5)องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสทิธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทจุริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรบัจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต้นแบบ ด้านการปอูงกันการทจุริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทจุริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 



สว่นที่ 2  
  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี   (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 

 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การ เ มืองฝุ ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น  และฝุาย
ป ร ะ จ า ขอ งอง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 

1.  โครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม  
จ ริ ย ธ ร ร ม  
ผู้บ ริหารสมาชิก
สภา และพนักงาน
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบล
กะลุวอ 

90,000 90,000 90,000 90,000  

1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.ปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อนใน
เ ข ต พื้ น ที่ ข อ ง
องค์ ก ารบ ริหา ร
ส่วนต าบลกะลุวอ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1 . โ ค ร ง ก า ร
คุ ณ ธ ร ร ม ส า น
สายใยครอบครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 รวม 3  โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000  
2.การ
บรหิาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1.กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1.มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 



 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  2 . กิ จ ก ร ร ม  “ 
ควบคุมการ เบิ ก
จ่ า ย เ งิ น ต า ม
ข้ อ บั ญ ญั ติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายประจ าปี” 
 
3. โคร งการ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือ – จัดจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่  ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมือง 

1.กิจกรรมการลด
ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
2.มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ  
อนุญาต  สั่ งการ
เ พื่ อ ลด ขั้ นต อ น
การปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

1 . กิ จกร รมการ
ม อ บ ป ร ะ ก า ศ
เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ก่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ชุมชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

2.5 มาตรการจัดการ  
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1 . ม า ต ร ก า ร ”
จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
 
2.กิ จ ก ร ร ม ใ ห้
ความร่ วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อ
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  
ควบคุม  ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ 
อบต. 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 รวม 9  โครงการ - - - -  



 
 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ  การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ
ได้ทุกขั้นตอน 
 

1.มาตรการ “ปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วนต าบล
ก ะ ลุ อ   ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1 . ม า ต ร ก า ร
แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ส นั บ ส นุ น ก า ร
จัดท าแผนพัฒนา
องค์ก ารบ ริหา ร
ส่วนต าบลกะลุวอ 
 
2 . ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมหมู่และ
ประชาคมต าบล  
ประจ าปี 
 
3 . ม า ต ร ก า ร
แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว แ ท น
ประชาคมเข้า 
ร่ ว ม เ ป็ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจรับงานจ้าง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 รวม 5  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลกะลุ
วอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1.โครงการจัดท า
แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ  ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

1. กิจกรรม 
ก า ร จั ด ห า
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
จัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1 . กิ จกร รมการ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาศักยภาพ
ส ม า ชิ ก ส ภ า
ท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

1.กิจกรรม 
ก า ร ติ ด ปู า ย
ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 รวม 4  โครงการ - - - -  



สว่นที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตักิารฯ 

ล าดับท่ี    1  
มิติท่ี1  การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 
1.ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา และพนักงานองค์การบริหาร   

ส่วนต าบลกะลุวอ 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 บญัญัติใหม้ีประมวลจริยธรรม เพือ่
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแตล่ะประเภท 
โดยให้มีกลไกและระบบในการบงัคับใช้อย่างประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอกี
อย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดี
งาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสงัคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนทีท่ างานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัตงิานทุกอย่างต้องลลุ่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้และผู้มารรบับริการอย่างประชาชนกจ็ะได้รับความเช่ือมันและไว้วางใจทีจ่ะเข้ามารับบรกิารที่
องค์กรนั้นๆ     
 ประกอบกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ ได้รบัการประเมินคัดเลอืกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการสง่เสรมิท้องถ่ินปลอดทจุริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่นและที่ดี ด้านการปูองกันการทจุริต 
และเพือ่เปน็การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบรหิาร ข้าราชการเมือง
ฝุายสภาท้องถ่ิน และข้าราชการฝุายประจ า รวมถงึพนักงานจ้าง จงึได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม แกผู่้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ ดังกล่าวนี้ข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทจุริต 
 2.เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการปฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน 
 3.เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 4.เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักทีจ่ะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรอืมผีลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จ านวน     50      คน 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูบ้รหิาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต ใหป้ระพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมกีารศึกษาดูงาน
หรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 



7.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน  2562 
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 90,000     บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนผู้มารับบรกิารทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ประเมินความพงึพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวช้ีวัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์  
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนกังานองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติปฏิบัตโิดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับท่ี    2  
 
1.ชื่อโครงการ ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนท่ีต าบลกะลุวอ  
2.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปจัจบุันโลกก าลังเผชิญกบัสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท า
ให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทีม่ีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย์อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะในประเทศที่ไม่เคยมี
หิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จงึได้ร่วมมอื
กับปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาทีส่ าคัญส่งผลกระทบตอ่คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจาก
ต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหลง่กรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดคามเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผวิในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพือ่
เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงได้จัดท าโครงการ “ ปลูกต้อนไมเ้พื่อเพิ่มทสีี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ต าบลกะลุวอ ประจ าปี 2560” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาภาวะโลกรอ้นสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน 
วโรกาศมหามงคลดงักล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ จึงได้จัดท า
โครงการนี้ข้ึนเพื่อเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวอ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ประชาชนตระหนกัในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน 
 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สเีขียวใน
ต าบลกะลุวอ 
 3.เพื่อให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่า
ทรัพยากรทีม่ีและลดภาวะโลกร้อน 
 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความรม่รื่นและคลายร้อนแก่
ประชาชน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลกูต้นไม้ จ านวน     40    ต้น 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 พื้นที่สาธารณะในเขตต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
6.วิธีด าเนินงาน 
 1.ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่พลงัมวลชน และประชาชนใน
ท้องถ่ินเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ให้จัดเตรียมสถานทีเ่พื่อ
ปลูกต้นไม ้
 3.จัดซื้อกล้าไม้ พันธ์ุไม้ เพื่อใช้ในโครงการ 
 4.ด าเนินการปลกูต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถ่ิน 



 5.ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.ท าใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 2.ท าให้เพิ่มพื้นที่ปุาไม้และสิง่แวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกรอ้น 
 3.ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแล้วรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 4.ท าให้เยาวชนและกลุม่พลงัมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื้นในชุน 
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1.ชื่อโครงการ โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
2.หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพฒันาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึด
ติดอยู่กับความส าเรจ็ทางวัตถุกันมาก ขาดคามเอาใจใส่ในเรือ่งศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน ความ
จงรกัภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าใหป้ญัหาต่าง ๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหา
ที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรมและบนพื้นฐานความกตญัญู เริ่มจากสงัคมเล็ก ๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับ
การเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลทีม่ีคุณภาพ เก่ง ดี มี
ประโยชน์ เมือเป็นเช่นน้ีแล้วปญัหาต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด รกัก่อนวันอันควร ปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ ได้เล็งเห็นความส าคัญจงึได้จัดท าโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ และโรงเรียนใน
เขตต าบลกะลุวอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผูป้กครองกบับุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวทีเ่ข้มแข็ง ใหส้มาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ่ ปรองดอง และเอือ้อาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสีย่งที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้
ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 
3.วัตถุประสงค์  
 1.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกึปฏิบัตกิิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์
สามัคคีในหมู่คณะ 
 2.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ และการรูจ้ักแบง่ปันซึง่กันและกัน 
 3.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีพฒันาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยูร่่วมกันในสังคม 

4.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมสี่วนร่วม 
5.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการกระหนักในความซือ่สัตย์ มจีิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
6.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ โรงเรียนในเขตต าบลกะลุวอ ครู 
อาจารย์ คณะผูบ้รหิาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.ประชุมผูเ้กี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
 2.จัดท าโครงการเสนอพจิารณาอนมุัติ 
 3.ประสานการจัดงานให้กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 4.ประสานคณะวิทยากร และประชาชนสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆเข้าร่วมโครงการ 
 5.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานและประชุมช้ีแจ้ง 
 6.ด าเนินจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 7.ด าเนินการตามโครงการ 
 8.ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 



7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 30,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสตปิัญญาแกเ่ด็ก 
 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มลีักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
 4.ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจิต มีวินัย 
 5.ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับความรูเ้กี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนญู 
 6.ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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มิตท่ีิ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
1.ชื่อโครงการ ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปอูงกันและปราบปรามการทจุริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยูเ่ป็นฉบบัที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศที่มมีาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสงัคมมิติใหม่ทีป่ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทจุริตทุกรปูแบบ โดยได้รับคามร่วมมือจากฝุาย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปรง่ใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั่งชาติด้านทจุริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดชนีการรับรู้
การทจุริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึง่การทีร่ะดับ
คะแนนจะสงูข้ึนได้น้ัน การบรหิารงานภาครัฐต้องมรีะดบัธรรมภิบาลทีสู่งข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อมี
พฤติกรรมแตกต่างจากทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทจุริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไมท่นต่อการทจุริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทจุริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานของรฐัภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบรหิารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสูท่้องถ่ินและกลไกหนึง่ในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกจิกรรมสาธารณะ
เพื่อโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เกิดความยั่นยืนรัฐจะตอ้งให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจัดท าบรกิารสาธารณะ รวมทัง้มสี่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะท าจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทจุริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพจิารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประกอบกบัมีปจัจัยนานับ ประการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถ่ินส่วนใหเ้หือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนีส้ามารถเกิด
ข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพยีงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีจ านวน
มาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยงานราชการอื่น ๆ จงึมโีอกาสหรอืช่องทางที่คนท างานในทอ้งถ่ินจะใช้อ านาจให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมลูค่าของความเสียหายของรัฐ ที่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทจุริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นทีผู่้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทจุริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริต สง่เสรมิให้องค์กร



ปกครองส่วนทอ้งถ่ินบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดหีรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชน และยกระดบัมาตรฐานในการปูองกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป  
3.วัตถุประสงค์  
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทจุริตของผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยการ
จัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรทีบ่รหิาร 
4.เป้าหมาย 
 1.ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 2.มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 3.แผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ปี 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.จัดต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริต 
 4.ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจรติ 
 5.จัดท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทจุริต 
 6.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริต 
 7.ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 8.รายงานผลการด าเนินงาน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560  - 30 กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจ านงตอ่ต้านการทจุริตของบริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทจุริตของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 

2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทจุริต

ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได ้
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
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1.ชื่อโครงการ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ เป็นหน่วยงานบรหิารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทัง้ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2596 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การ
บรหิารส่วนต าบลมีหน้าที่ตอ้งท าอกีมากมายในการให้บริการสาธารณะแกป่ระชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกบั
หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนือ่งจากภารกจิมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่
ในการสัง่การ อนมุัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดบัส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อ
การใหบ้ริการ ท าให้การบรกิารเกิดความล่าช้า ประชาชนไมไ่ด้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท า
การทจุริตประพฤตมิชอบในการปฏิบัตริาชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการใหบ้รกิารภาครัฐเสือ่มประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัตงิาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชนส์ุขประชาชน โดยใช้วิธีการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบรหิารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของ
รัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รบัการตอบสนอง
ความต้องการ การบรหิารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 มาตรา 48(2) เตรส 
ที่ก าหนดให้นายกอบต. มหีน้าหน้าที่ในการสั่ง อนุญาตและอนุมัติ เกี่ยวกบัราชการของเทศบาล มาตรา 48  
ก าหนดให้นายกเทศบาล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และผู้บงัคับบญัชาพนักงาน
เทศบาล และลุกจ้าง องค์การบรหิารส่วนต าบล  
 ดังนั้น เพื่อให้การบรหิารราชการเป็นตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการให้บริการและไมส่ร้างเงือ่นไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จงึจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลดีข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อเป็นการลดข้ันตอนการใหบ้ิการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 2.เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจการบรกิารจากหน่วยงาน 
 3.เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบ้รหิารทกุระดบั 
 4.เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินจิอันอาจเป็นเหตุแห่งการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ในต าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
4.เป้าหมาย  

จัดท าค าสัง่มอบหมายงานของนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลมอบหมายใหร้องนายก นายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลมอบหมายใหป้ลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปลกัองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ
มอบหมายใหร้องปลัด ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 



5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.ออกค าสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบงัคับและหนงัสือสั่งการ 
 2.จัดท าหนังสือแจง้เวียนให้ทกุส่วนราชการและผูร้ับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรบัทราบและถือ
ปฏิบัต ิ
 3.จัดท าประกาศ ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4.ให้ผูร้ับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับชอบ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผูเ้กี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
  -ประชาชนมีความพึงพอใจในบรกิารที่ได้รับอยู่ในระดับด ี
  -ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผกูขาดอ านาจหนา้ที่อันเป็นช่องทางแห่งการทจุริต 
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1.ชื่อโครงการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี” 
2.หลักการและเหตุผล 
 เพื่อใหก้ารบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกบัการปฏิบัติงานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบญัชีและการคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าในการปฏิบัต ิท าใหเ้กิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จ าเป็นต่อการบรหิารงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลกะลวุอ 
3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อใหบุ้คลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนงัสอืที่
เกี่ยวข้อง 
 2.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน ที่อาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4.เป้าหมาย 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
6.วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท รายจ่ายตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสัง่การที่
เกี่ยวข้อง 
 2.ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน ที่อาจาจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 3.เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 



ล าดับท่ี    7  
 
1.ชื่อโครงการ การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารดา้นการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจาก องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตอนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบรหิารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดได้ ดังนั้น การที่ อบต.จะมจีะ
บรหิารงานให้มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัตงิาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จดัจ้าง และการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 
40(9)ที่ก าหนดใหเ้ทศบาทมีอ านาจหน้าทีอ่ื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล ทั้งนี ้
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546 มาตรา 23 ทีก่ าหนดให้การจัดซือ้จัดจ้าง ใหส้่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุปะสงค์ทีจ่ะ
ใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะไดร้ับประกอบกัน 
 ดั้งนั้น เพื่อให้การบรหิารงบประมาณขององค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เกิดประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระชาชนในท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอทุกโครงการและกจิกรรม 
3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดซื้อ-จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมต่างของ
องค์การบรหิารส่วนต าบล 
 2.เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4.เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมลูการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบรหิารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสมัพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ และชุมชนต่าง ๆ ภายในต าบลกะลุวอ 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดเุพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรบังาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



  - ประกาศรายช่ือผูผ้่ายการคัดเลอืกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 2.น าส่งประกาศไปเผยแรป่ระชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสอื ระบบกระจายเสียงไรส้าย หน่วยราชการ เป็นต้น 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2.ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพสัดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
  - สามารถลดปญัหาการ้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้ 
 3.เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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1.ชื่อโครงการ กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2.หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จัดท าหลกัเกณฑ์การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมหีลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการลด
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดใหม้ีการรับ
รับฟงัและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รบับริการ เพื่อปรบัปรุงการบรหิารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีทีผ่่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่ีการบรหิารจัดการ
ที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงกรดงักล่าวอย่างต่อเนื่องทกุปีนั้น 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดข้ันตอนการท างานหรือการบริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4.เป้าหมาย 
 1. เพื่อลดข้ันตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 2. ประชาชนในพื้นที่ต าบลกะลุวอ 
 3. ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 4. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสนิใจเกี่ยวกับการสัง่การ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใด 
ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าท่ารับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 1. แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 



 4. มีระบบการรบัฟังข้อร้องเรียบหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรงุการ
ปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัตงิาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ตุลาคม 2560  - 30  กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ  
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรบับริการ และมีความพงึพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่
 2. การปฏิบัตริาชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. ปฏิบัตริาชการมีความสอดคล้องกบันโยบายปฏิรปูและระบบราชการ 
 4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผูบ้รหิารมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับท่ี    9  
 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ  การมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กบัผู้ใต้บังคับบังชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ  ภายในองค์กรนั้น  ก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบังชา  จะพิจารณาถึงความส าคัญ  คุณสมบัติ  
ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดใจ  การอ านวยความ
สะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2  ด าเนินการออกค าสั่ง ฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่ง ฯ  แจ้งคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ   ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10. ตัวชี้วดั 
 การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีพื้นที่รับผิดชอบจ านวน  75  
ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น  11,018   คน  ครัวเรือนจ านวน  3,131  ครัวเรือน 
ในการบริหารงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลกะลวุอ  มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ได้จัดต้ังชุมชนไว้แล้ว  8  ชุมชน  เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พุทธศักราช  2557  มาตรา  2  ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2596  มาตรา  
50  วรรคท้าย  การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
โดยใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา  แรงกาย  
แรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการ
เพื่อปูองกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชุเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยกย่องเชิดชุเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณของท้องถ่ิน 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ คุณแก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา  แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา  แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี  จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและ
ก าลังใจ 
4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา  แรงการแรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  จ านวน  3  คน 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 6.2  จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
 6.3  จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1  ผลผลิต 
 - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา  แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ  4  ปี  ได้รับการยกย่องเชิด
ชุเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ  100 
 10.2  ผลลัพธ์ 
 - คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชุเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
 - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี  ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลกัธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล  หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้ เกิดการทุจริต  
ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  จึงได้ท ามาตรการ  “ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความช่ือสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  ข้ึน  เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสูก่ารยกระดับคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานให้สูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ   
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถ่ินที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ    
                    ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  เนื่องจากเห็นความส าคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่จะเกิดข้ึน  ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,สตง.,จังหวัด,อ าเภอ) แล้ว
องค์การบริหารสว่นต าบลกะลุวอยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย  โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกภาคส่วน 
 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี  ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง  มีหน้าที่ให้ค าช้ีแจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง  กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว  
แต่  สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะด าเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน  นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต  มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย  ฝุายนิติการ
และด าเนินการทางวินัย  กองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  
เที่ยงธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้  ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช.จังหวัด  ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเพื่อความโปร่งใส  
ปูองกันการทุจริต  และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี  ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
 3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง  หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพื่อความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต  ตามหลักการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝุาย  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนด 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561 



8.งบประมาณด าเนินงาน 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอมีมาตรการจัดการ  กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารสว่นต าบลมคีวามโปรง่ใส และปูองกันการทุจริตตามหลักหารบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับท่ี    13  
 

มิติท่ี  3   การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอให้มีประสิทธิภาพ  
                   มากยิ่งขึ้น 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกลา่วเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอจึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม อบต. โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์  กอง
วิชาการและแผนงาน  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างที่ประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้  เพื่อประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลกะลุวอ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  1  แห่ง   
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริการส่วนต าบล 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  
การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์   วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 
 6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 
 



8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
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1.ชื่อโครงการ โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน  และมีเปูาหมายให้มี
การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก  จึง
ได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่   เพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้เทศบาล
ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง  และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่อาจด าเนินการด้วยตนเอง
หรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน  หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูก
ที่สุด  เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ  ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอกับประชาชน
ในพื้นที่ 
4.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ    ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอทั้งหมด  ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ก าหนดให้ออก อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะลุวอ  โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง 
6.วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพจิารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพื่อสนบัสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
 3. ประสานงานกบัทุกกองทุกฝุาย  เพื่อคัดเลือกกจิกรรมและงานในหน้าทีท่ี่จะน าไปให้บริการแก่ประชาชน
ทั้ง 17 ชุมชน 
 4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบ้ริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสงัคมในการประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน) 
 6. ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสายและรถประชาสมัพันธ์เคลือ่นที ่
 7. น ากิจกรรมงานในหน้าทีอ่อกบริการประชาชน 
 8. ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
 
 



7.ระยะเวลาด าเนินการ  
 1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 50,000  บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการฯได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวออย่างทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลกะลุวอ  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและความ
ต้องการด้านสาธารณูโภคของประชาชน 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
                   กะลุวอ 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
หมวก 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2)และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบเทศบาล  มี
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ฑ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ พ.ศ.2548 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอโดยกอง
วิชาการและแผนงาน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลข้ึน 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลและแผนพัฒนาสี่ปอีงค์การบรหิาร
ส่วนต าบลให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมต าบล 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาต าบล ความต้องการของประชาคม
และชุมชนในเขตต าบล  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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1.ชื่อโครงการ : การประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าปี 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอจึงได้จัดท าโครงการ  อบต.สัญจร  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  
2560 ข้ึน  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถ่ินตนเอง 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกรองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถ่ิน  และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  อีกทางด้วย 
4.เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่นก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กลุ่มอาชีพต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วๆไป  
จ านวนไม่น้อยกว่า  600  คน 
5.วิธีด าเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560  -  30  กันยายน  2561 
7.งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม  ตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถ่ิน 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน            
(ประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างเข็มแข็งกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกลภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวออย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกลภาคประชาชน  (โดยวิธีผ่านการประชาคม)  ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  
กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
4.เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  8  หมู่บ้าน 
5.วิธีการด าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  
อย่างแข็งขัน  ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอได้มีระเบียบ  ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอในหลายๆส่วน  เช่น  
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  เป็นกรรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ  เพื่อเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561 
7.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดและส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวอ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถ่ินของตนเอง 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการสอบภายในประจ าปี   
2.หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
กะลุวอ  เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผดิพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นข้ันตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ  และกฎหมายที่ก าหนด  โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 
 3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชี  และด้านอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4.เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน  พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกะลุวอ 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค  และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  



ค าสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสมารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ตัวชี้วัด 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานมาก
ข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านักงาน/กอง/หน่วยงาน  ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอเล็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอจึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างจาก
ตัวแทนชุมชน  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยช่องทางหรือกลในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ตรวจสอบการจัดซือ้จัดจา้งขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุกข้ันตอน  ซึ่งหมายความถึงประชาชนมาสารถมีโอกาสใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนแลพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 3.2 เพื่อปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4.เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริการส่วนต าบลกะลุวอ 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
6.วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซื้อจดัจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  มีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชน  จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอไดด าเนินการ  เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ท้องถ่ินด้วย  เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร  พัฒนา
ท้องถ่ิน  ให้ท้องถ่ินมีความเจริญก้าวหน้า 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถ่ินได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างถูกต้อง 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  20  คน 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6.วิธีการด าเนินการ 
 6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถ่ินเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ด าเนินการเนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถ่ินเข้ารับการฝึกอบรม  หรือเข้าร่วมประชุม  หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
 6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถ่ิน  และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอทราบ 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10.ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถ่ินมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11.ตัวชี้วัด 
 จ านวนผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ  จ าวน  20 ราย  ได้รับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับท่ี    21  
 

1.ชื่อโครงการ กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ปัญหาการทจุริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกนแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมสี่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่าง ๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทจุริตคอร์รปัชันและมสี่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทจุริต 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทจุริต 
 2. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัด 
5.พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 จังหวัดนราธิวาส 
6.วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัตจิัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บรเิวณท่าแพขนานยนต์ 
 3. จัดเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบรบจ้างเหตุทางโทรศัพท์ 
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพจิารณาสัง่การ 
 6. ด าเนินการปรับปรงุแก้ไขเรื่องที่ได้รับการรอ้งเรียน 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกะลุวอ 
10ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริต 
 2. น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรงุแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


