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เร่ือง  ขอเสนออนุมัติประกาศและประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและ 
         ความโปร่งใส 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570.                                                                               
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

เรื่องเดิม   
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ว่า 
บริหารจัดการเด่น เน้นการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า มีสุขอย่างพอเพียง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการ
ปูองกันการทุจริต เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึก
ค่านิยมของสังคม ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

โปร่งใส 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาค
ส่วนราชการในส านักงาน  ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบต่อไป 

 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
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ทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
2. ขออนุมัติประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
3. หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรม
และความโปรง่ใส ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(พ.ศ.2566 - 2570)  
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องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 

 



 
ค าน า 

 
ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับ  

คุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 
3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 
น าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรม 
และความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส อันจะน าไปสู่เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ 
(21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ” 
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ส่วนที่ 1 
  
 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน

ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบ 
ปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

บทน ำ 
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   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

 

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง  
มาตรการปูองกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้  ดังนั้น การ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วย
ลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคคลากรในองค์กร ถือเป็นการปูองกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การด า เนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่าการด าเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่า
องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  ซึ่ง
ไม่ใช่การเพ่ิมภาระอีกต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ  
แนวทางในการบริหารจัดการความสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการปูองกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน 

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของ
การเฝูาระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้
และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้น าส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น
ลักษณะการก ากับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision 

 

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO 2013 (Committee of sponsoring 

Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อ
ปี1991 สาหรับ มาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  
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องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม  
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝุายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน  
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 ก าหนดเปูาหมายชัดเจน  
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม  
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต  
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม  
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้  

องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)  
หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ  
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามรถด าเนินการต่อไปได ้ 
หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุมภายใน  

องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
 

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและ 
สามารถน าไปปฏิบัติได ้จึงจะท าให้การคุมภายในมีประสิทธิภาพ 

 

องค์ประกอบที่ท าให้เกิดการทุจริต  
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือ

แจงจูง ใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการก ากับควบคุมภายในมี
จุดอ่อน และ Rationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระท าตามทฤษีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud 
Triangle) 
 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
1 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ 

ประชาชนอนุมัติหรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)  

2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร  

ภาครัฐ 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขัน้ตอน ดังนี้  
1. ระบุความเสี่ยง  
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
5. แผนบริหารความเสี่ยง  
6. การจัดท ารายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยง  
7. จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง  
8. การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง  
9. การรายงานผลการด เนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยงต้องด าเนินการ ดังนี้  
- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

(มาจาก 3 ด้าน ได้แก่ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตใน
ความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่าย
งบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ )  

- เลือกงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
- เลือกกระบวนงาน จากที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความ

เสี่ยงการทุจริต 
 

1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)   
การน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูลในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจ
ประกอบด้วย กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่
เสี่ยงต่อการทุจริต เท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดาเนินงานเรื่องที่จะ
ท าการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ า   แต่
อาจพบว่ามีความเสี่ยง ในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงาน
จะมีมาตรการปูองกันการ ทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงใน
ประเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor 

 
 

Known factor ความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดข้ึน เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมาย
ว่า จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ า  

Unknown factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์  ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 



5 
 

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถ  
ระบุความเสี่ยงได้ดังนี ้ 

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง ( Known factor และ Unknown factor) 
 

 
ที ่

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเภทความเสี่ยง 
 

Known factor Unknown factor 

1 ขั้นตอนหลักการจัดท าร่างขอบเขตงาน  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง 
การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค 

 การก าหนดคุณลักษณะ 
เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน 
เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน 
ความจ าเป็น ท าให้ต้องใช้ 
ต้นทุนเกินความจ าเป็น 

2 ขั้นตอนหลักการก าหนดราคากลาง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง 
การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค 

ผลกา ร ก าหนด ร าค า 
กลางสูงกว่าก าหนด  
 

 

3 ขั้นตอน การตรวจการจ้าง  
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  
- มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี
การเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง 
การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค 

คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุใช้ เวลาในการ
ตรวจรับงานมากเกิน 
ความจ าเป็น 

 

 

2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
การน าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ 

ความเสี่ยงการทุจริต  
สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ า 
สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง  

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร ม ีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่  

สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ จัดท าร่าง

ขอบเขตงาน (TOR) 
     

2 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ ก าหนด
ราคากลาง 

     

3 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ ตรวจการ
จ้าง ตรวจรับพัสดุ 

     

 

3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Rish level matrix)  
น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) 

จากตารางที่ 2 มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจ าเป็นของการเฝูาระวัง มีค่า 1 – 3 ระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ดังนี้  

ระดับความจ าเป็นของการเฝูาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must 

หมายถึงความจ าเป็นสูง ของการเฝูาระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ 3 หรือ 2  
-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should หมายถึง 

จ าเป็นต่ า ในการเฝูาระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ 1 
ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

 -กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย  stakeholder รวมถึงงานก ากับดูแล 
พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

 -กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับการเงินรายได้ลดรายจ่ายเพ่ิม financial ค่าอยู่ที ่2 หรือ 3 
 -กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้อง ผู้ใช้กลุ่มเปูาหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
 -กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบต่อ

การเรียนรู้องค์ความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
 

ตารางท่ี 3 SCORING ระดับความเสี่ยง 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
ของการระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยง รวม
จ าเป็น 

x รุนแรง 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ

จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
ก าหนดราคากลาง 

1 1 1 

2 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
ตรวจ การจ้าง ตรวจรับพัสดุ 
 

2 1 2 

3 การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการ
ตรวจ การจ้าง ตรวจรับพัสดุ 
 

2 1 2 
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4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
การน าค่าความรุนแรงจากตาราง 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการ

ทุจริตใน ระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้  

ดี: จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย 
ทางการเงิน  

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
แต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ  

อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับ มอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ 

 

ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการระเมินควบคุมความเสี่ยง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน 
จัดท า TOR 
 

ดี ต่ า 
 (๑) 

ค่อนข้างต่ า
(๒) 

ปานกลาง 
(๓) 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน 
การก าหนดราคากลาง 
 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

ค่อนข้างสูง 
(๖) 

การจัดซื้ อจัดจ้าง ขั้นตอน 
การตรวจการจ้าง ตรวจรับ 
พัสดุ 
 

อ่อน ปานกลาง 
 (7) 

ค่อนข้างสูง 
(๘) 

สูง  
(๙) 

 

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง   
ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – 

Control Marix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ 
หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็น
อันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒-
๔ หรืออยู่ใน ระดับความเสี่ยงต่ า – ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ระดับ ดี-พอใช้การบริหารจัดการเสี่ยง
อยู่ในระดับเฝูาระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝูาระวังความ
เสี่ยง  

 

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง 
เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 

๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการปูองกันหรือ แก้ไขปัญหามีประสิทธิมาก
น้อยเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝูาระวัง ความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง 
สีแดง 
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ตารางท่ี ๖ ตารางจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท่าร่างขอบเขต
งาน (TOR) (ค่าความเสี่ยงรวม = 2) 
 

    

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง (ค่าความ เสี่ยงรวม = 4) 
 

    

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง
ตรวจรับพัสดุ (ค่าความเสี่ยงรวม = 4) 
 

    

 

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทากิจกรรมเพ่ิม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการนโยบาย โครงการ 

กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพ่ิมขึ้น  

แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖  
 

สีแดง     เกินกว่าการยอมรับ  
 
สีเหลือง    เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้  
 
สีเขียว     ยังไม่ได้เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 
 

แผนบริหารความเสี่ยง การน าเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ตามล าดับความรุนแรง 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์

ความเสี่ยง ค่าประเมิน 
ความเสี่ยงรวม 

มาตรการด่าเนินการ
ป้องกัน การทุจริต 

ระยะเวลา ด่า
เนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 
 

1 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
ส่งเสริม ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม องค์ความรู้
การปูองกันการทุจริต 
 - การส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริต ให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  
- การสร้างการมีส่วนร่วม
เพ่ือปูองกันและเฝูาระวัง

มีนาคม 
2565 

 
 

มิถุนายน 
2565 

 
กรกฎาคม 
2565  

ส านักปลัด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการก าหนด 
ราคากลาง 
 
 

2 



๓. การจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนการตรวจการ
จ้าง ตรวจรับพัสดุ 

 
2 

การทุจริต เช่น พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อเพ่ิมช่อง 
ทางการร้องเรียนทุจริตที่
มีประสิทธิภาพ กิจกรรม 
เสริมสร้างความตระหนัก
รู้ด้านการด าเนินนโยบาย
ต่อต้าน ทุจริต 
- อบรมให้ความรู้การ
ปฏิบัติงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค  
1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและกระบวนการ

ขั้นตอนในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการ

ทุจริต  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่งผลกระทบและยังท าลายทั้งทางเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดทั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน    

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าว 
สารของทางราชการ  พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.2546 ประกอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และนโยบายของรัฐบาล ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  และ
ตอบสนองความต้องการ  พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ    

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ได้ตระหนักและเห็นว่ามคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ 
จะต้องเร่งด าเนินการปูองกัน การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบ
การปูองกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 5 ปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) ขึ้น โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และนโยบายของรัฐบาล   
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3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมือง ข้าราชการฝุายประจ า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายประจ า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายประจ า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต  
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   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

6. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทีเกี่ยวข้องกับการปูองกันการ
ทุจริตไว้ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยก าหนดเปูาหมายไว้
ว่า ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 

และเป็นมืออาชีพ 
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7) กฎหมายมีความสอดคล้องกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษย์ชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ ๖(21) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับโครงการ โดยสรุปได้ดังนี้ 

เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perception Index:CPI) โดย

ประกอบด้วยแผนย่อย 2 แผน ได้แก่ 
1.1 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อ
หลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 3) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี

คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
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 4) ปรับ ระบบ เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 5) ปรับระบบงาน และโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ 
 

 เป้าหมายของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 

1.2 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1) เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
  2) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  3) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
 

 เป้าหมายของแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
  การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

1.3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-
2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  

เป้าหมายหลัก ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวช้ีวัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
ค่าเป้าหมาย 

  ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2563-2565 ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 
และหรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 คะแนน 
  ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2566-2570 ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 43 
และหรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
  แนวทางที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกุล่มเด็กและเยาชน และประชาชนทุกช่วงวัย และทุกระดับ 
  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
  แนวทางที่ 3 พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
  แนวทางที่ 4 ปรับระบบเพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
  แนวทางที่ 5 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 
 แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
 เปูาหมายที ่3 การด าเนินคดีทุจริต 
  แนวทางที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
  แนวทางที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
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 1.4 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “บริหารจัดการเด่น เน้นการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า มีสุขอย่างพอเพียง” 
 

 พันธกิจ หรือ ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ (Mision) 
  1. จัดบริการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง  และมี
ความพร้อมการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
     2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มี
ความสะอาด  และความเป็นระเบียบ 
     3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  รายได้  มีความมั่นคงทางสังคม  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  
ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั่วถึง 
     4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  
ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั่วถึง 
              5. พัฒนาชุมชนภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีจิตส านึก  มี
ศักยภาพในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านของตนเองอย่า งมี
ประสิทธิภาพ 
    6. ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง  ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม  โปร่งใสและยุติธรรม  ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
    7. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
     8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก  และมีจิตส านึกท่ีดีในการปูองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สวยงามยั่งยืน  
               9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตาม
อัธยาศัย ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขั้นของ
ประชาชนในประชาคมอาเซียน 
               10.สงเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิบทอดจารีตประเพณีในท้องถิ่นและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาน 
 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา  
               1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  2. พัฒนาศักยภาพทางการผลิต พัฒนาทักษะ โอกาสทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของชุมชนและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      3.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน 
  4. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพ พลานามัย และส่งเสริมทางด้านกีฬาให้กับประชาชน 
      5.  ส่งเสริมสงเคราะห์ให้กับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
      6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายในการพัฒนาชุมชนและสังคมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
      7.  เสริมสร้างการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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      8.  เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
      9  เสริมสร้างการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
               10 ส่งเสริมศักยภาพประชาชน ข้าราชการ ผู้น าทุกส่วน ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
               11 เฝูาระวังปูองกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                12 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งข้ันของ
ประชาชนในประชาคมอาเซียน 
               13 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบหมู่บ้านให้น่าอยู่ สะอาด มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นมิตรไมตรีของประชาชน 
               14. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าในและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปาระชา
คมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์และแผนงานในช่วง 4 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑.๑ บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 

๑.๒  สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
๑.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.4  จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 
๒.๒ ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒.3 ส่งเสริมศักยภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.4 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย  การกีฬา และนันทนาการ 
2.5 ส่งเสริมปูองกัน รักษาควบคุมโรคและที่เก่ียวข้องกับการสุขภาพต่างๆ ตลอดจน
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนทุกกลุ่มทางสังคมให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่าง
เท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 
3.1 เป็นส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ และตามอัธยาศัย โดย
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
3.2  ส่งเสริมสนับสนุนทุกกลุ่มทางสังคมให้เข้าถึงการบริการด้านการศึกษา 
3.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน่วยงาน
ทางการศึกษาและศูนย์การศึกษาประจ ามัสยิด(ตาดีกา)  
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3.4 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ มีจรรยาบรรณ 
และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มุ่งสู่บุคลากรทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
3.5 ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารหรือได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประชาชนใน
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.๑  ส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ระบบประชาธิปไตย  
4.๒  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึง
การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
4.๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถิ่น 
4.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาท และศักยภาพในการแก้ปัญหาความ
มั่นคง 
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนหรือกลุ่มต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งในการสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนา
บทบาทของภาคประชาชนในเรื่องความโปร่งใส ระบบคุณธรรมตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   5.๑ ส่งเสริมการตลาด การค้า  การลงทุนในท้องถิ่น  และเมืองชายแดน 

5.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
5.๕ ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.๑ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สัตว์ปุา 

6.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 
6.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน และเมือง 
6.4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   7.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  

7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนภมูิปัญญาท้องถิ่น  และปูชนียบุคคล 
7.3  เสริมสร้างและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา  
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7.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุ และโบราณสถานในท้องถิ่น 
7.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   8.๑  พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

8.๒  พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
8.๓  พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
8.๔  พัฒนาปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีหรือสร้างระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
8.๕  ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
8.๖  พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การด าเนินงานของ
องค์กรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้น ามาประยุกต์และปรับใช้ท าเป็นแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์ น าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

       ส่วนที่ 2 

 
 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
การสร้างวัฒนธรรมสุจริต มิติที่ 1  

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 
(งบประมาณ) 

2570 
(งบประมาณ) 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น และฝุายประจ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ทรงงาน ให้บุคลากรในหน่วยงาน 
ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจได้
ศึกษาเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 2 โครงการบริหารงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาล 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่
บุคลากรของ อบต.เกียร์  

4 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร. 

0 

 

100,000 

 

0 

0 

 

100,000 

 

0 

0 

 

100,000 

 

0 

0 

 

100,000 

 

0 

0 

 

100,000 

 

0 

ไม่ใช้ 

งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้ 

งบประมาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 
(งบประมาณ) 

2570 
(งบประมาณ) 

  5 โครงการอบรมสัมนาศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน และกลุ่มต่างๆ  

6 โครงการส่งเสริมบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานบริการสาธารณะ และ
อ่ืนๆ  

7 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
พนักงาน ประชาชน อบต.เกียร์ 

200,000 

 

 

15,000 

 

 

 

50,000 

200,000 

 

 

15,000 

 

 

 

50,000 

200,000 

 

 

15,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

200,000 

 

 

15,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

200,000 

 

 

15,000 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 
(งบประมาณ) 

2570 
(งบประมาณ) 

 2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
“คืนต้นไม้ให้กับต้นน้ า เพ่ือสายธาร
หล่อเลี้ยงชีวิ” 

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าเครือข่ายร่วมสร้างกับการพัฒนา 
อบต.เกียร์ 
 

4 โครงการส่งเสริมความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
 
5 โครงการ หน้าบ้าน น่ามอง 
 
 
6 โครงการอบรมจริยธรรมงาม  
ศึลธรรมเด่น ประชาชนเป็นสุข 

20,000 

 

 

50,000 

 

 

20,000 

 
 

10,000 

 

50,000 

 

20,000 

 

 

50,000 

 

 

20,000 

 
 

10,000 

 

50,000 

20,000 

 

 

50,000 

 

 

20,000 

 
 

10,000 

 

50,000 

 

20,000 

 

 

50,000 

 

 

20,000 

 
 

10,000 

 

50,000 

 

 

20,000 

 

 

50,000 

 

 

20,000 

 
 

10,000 

 

50,000 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 
(งบประมาณ) 

2570 
(งบประมาณ) 

1.3 การเสริมสร้างจิตส านึก 
และความตระหนักแก่เด็กและ
เยาชน 

 

 

1 โครงการผู้น าวัยเยาว์ 
(Young Leader) 
 
2 โครงการค่ายเยาวชนวัยใส หัวใจ
เดียวกัน 
 
 

30,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

30,000 

 

 

30,000 

 

30,000 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 
(งบประมาณ) 

2570 
(งบประมาณ) 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ของ อบต.เกียร์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 
3 โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และผล
การด าเนินงานของ อบต.เกียร์  
 
  

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  



24 

 

2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้
ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้
มีจิตสาธารณะ 

3 กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่
บุคคล ผู้ท าคุณประโยชน์ หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ อบต.เกียร์ 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 

2 มาตรการการมอบอ านาจในการ 
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง  ทาง
ประกาศ และเว็บไซต์ 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

0 

 

0 

 

 

0 

 

20,000 

0 

 

0 

 

 

0 

 

20,000 

0 

 

0 

 

 

0 

 

20,000 

0 

 

0 

 

 

0 

 

20,000 

0 

 

0 

 

 

0 

 

20,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 
(งบประมาณ) 

2570 
(งบประมาณ) 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.แต่งตั้งตัวแทนประชาคมในการ
ตรวจรับการจ้าง หรือตรวจรับพัสดุ
ต่างๆ ของทางราชการ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการต่างๆ จากภาค
ประชาชน 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
และคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา 
อบต.เกียร์ 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. 
2 การด าเนินการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ร้องเรียน ณ ส านักปลัด อบต.
เกียร ์
3 โครงการ อบต.เกียร์ สัญจร  

20,000 

 

0 

 

50,00 

20,000 

 

0 

 

50,00 

20,000 

 

0 

 

50,000 

20,000 

 

0 

 

50,000 

20,000 

 

0 

 

50,000 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 
(งบประมาณ) 

2570 
(งบประมาณ) 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชน และบูรณาการทุก
ภาคส่วน เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต  

1.กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวัง
การทุจริต 

2.กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนเพื่อเฝูาระวังการทุจริต
ของ อบต.เกียร์  

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติที่ 4  การยกระดับกลไก การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 

 (งบประมาณ) 

2570 

 (งบประมาณ) 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต 

1 จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 

2 จัดท ารายงานควบคุมภายใน 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 

3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพให้แก่สมาชิกสภา อบต.
เกียร ์

 

0 

 

30,000 

 

30,000 

0 

 

30,000 

 

30,000 

 

0 

 

30,000 

 

30,000 

0 

 

30,000 

 

30,000 

 0 

 

30,000 

 

30,000 

  

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 

1. มาตรการเฝูาระวังต่อต้านการ
ทุจริตโดยภาคประชาชน 

2. กิจกรรมติดปูายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

 

0 

 

5,000 

0 

 

5,000 

0 

 

5,000 

 

 

0 

 

5,000 

 

0 
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ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองผ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ: การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน  ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 
2. หลกัการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 มี
พระราชด ารัชแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ให้
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นปรัชญาชี้ถึงแนว
การด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งใน
การพัฒนาและการบริหาร ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวัง และในขณะเดียวกันต้องเสริมสร้าง
พ้ืนฐานจิตใจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่ เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญหา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เห็นถึงความส าคัญของแนวปรัชญาดังกล่าว จึงได้จัดแสดงนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน และบุคคลที่สนใจทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกได้เป็น
อย่างดี 
3.วัตถุประสงค์ 
      1 เพ่ือสร้างจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กร หน่วยงาน และ
ประชาชนโดยทั่วไป  
 2 เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 

3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กร และประชาชนทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์         
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหารายละเอียดข้อมูลต่างๆ  
 4. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
 2. บุคลากรในองค์กรมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรในองค์กรมากขึ้น 
 

      
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน  สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได ้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ  หน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร  
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์ จึงจัดท า โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานอบต.และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   
6. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  

 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)  
8. งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร “บุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจคุณธรรม  
                     ยึดหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  มนุษย์จึงจ าเป็นที ่
จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้  ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้าง
ให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน   มี
เปูาประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากร
เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้
อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่ง
จะท าให้บุคลากรได้รับความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ซึ่งได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จะตอ้งได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เห็นถึงความส าคัญของการให้ความรู้ และการเสริมสร้าง 
ศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากร 
ประจ าปี 2559 ขึ้น โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์กร ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งจัด
กิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดในองค์กรโดยมุ่งหวังให้บุคลากรใน
องค์กร สามารถท างานเป็นทีม  และให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ  น าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิด
ความถูกต้อง ที่ส าคัญบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล น าไปสู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข และมีการ
ด าเนินชีวิตที่มั่นคงและรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1 เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 2 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และ    
ธรรมาภิบาลในการท างาน 
4. เป้าหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
โครงการทุกคน ได้รับความรู้ และสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น   
5. ระยะเวลา  
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)  
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6. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการท างานตามโครงการ 
 3 ประชุมคณะกรรมการท างานตามโครงการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความเรียบร้อยในการปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละฝุาย 
 4 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทราบ 
 5 จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตามรายวิชาที่จัดฝึกอบรม 
 6 จัดฝึกอบรมกลุ่มเปูาหมาย  

7 สรุปและประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ) 
 8 รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
7. งบประมาณ 
  งบประมาณ 100,000.-บาท 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์    

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1 สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
วิธีการท างาน ของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของ
ตนเองดีขึ้น ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

      3 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

 
 

 
      
 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
                   ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง  ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง 
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หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ 
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน                     

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ  
อบต.เกียร์   
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิน่ไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย  

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   
6. วิธีการด าเนินการ  

จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)   
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด พนักงาน อบต. และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงานอบต. และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.ชื่อโครงการ: โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  
                   พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และกลุ่มต่างๆ    
2.หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนฯ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองบ้านที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖  ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า  ทุกหน่วยงาน ทุกส่วนราชการ จะให้ความส าคัญกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานหนึ่ง ที่มีความใกล้ชิด
กับประชาชน มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ในด้านต่างๆ  มีการติดต่อประสานงานเครือข่าย
ภาคีในหมู่บ้าน โดยเฉพาะผู้น าท้องที่  ผู้น าโดยธรรมชาติ  รวมทั้งการก ากับดูแล พัฒนา ส่งเสริม  กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี  และกลุ่มอ่ืนๆ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  เพราะฉะนั้น การอบรม และ
การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานพัฒนาระบบท้องถิ่น  พัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาภาคี
เครือข่าย นั้น จึงมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น าความรู้ เทคโนโลยี 
และประสบการณ์เหล่านั้น มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องในด้านการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สูงขึ้น ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คน  ดังนั้น การพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในทุก
ด้าน ให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จึงต้องได้รับการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงได้ก าหนดจัดอบรม และทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศขึ้น โดยเฉพาะการทัศน
ศึกษาดูงานในหน่วยงานท้องถิ่น  ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการที่ดี  
กลุ่มที่มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นแบบอย่าง และน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน 
หรือกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้     

3.วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนและกลุ่มต่างๆ 
ได้ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการที่ดี และด้านอ่ืนๆ  สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงาน และกลุ่มผู้แทนชุมชน สามารถพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
 4. เป้าหมาย  
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน และ
กลุ่มต่างๆ ฯลฯ ได้ศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการที่ดี ในเรื่องความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม  ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านอ่ืนๆ  สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570) 
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6. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2. ประสานงานกับส่วนราชการและภาคเอกชน เพ่ือเข้าศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
โครงการตามความเหมาะสม 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเปูาหมาย 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง     
 5. ด าเนินการตามก าหนดการของโครงการ (ผนวก ก) 
 ๖. สรุปและประเมินผลโครงการการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
               ( โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ) 
 ๗. รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ 200,000.-บาท 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนและกลุ่มต่างๆ  ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน และพัฒนากลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน ผู้น า
ชุมชนและกลุ่มต่างๆ  ส่งผลให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และชุมชน มี
การท างานร่วมกับภาคประชาชน  อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 
 

      
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงาน ประชาชน อบต.เกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน  ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้ องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์  
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ปูองกันการทุจริต และ 
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน  
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ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง  ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล  จากการ
ทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา  
  2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต
ได ้อย่างถูกต้อง  
  3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร ์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน ๖๐ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)   
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
  1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
  3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุ งและแก้ไขให้ถูกต้อง 
 5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  6 ประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ  

งบประมาณ 50,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรมอย่างแท้จริง  
  2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้ อย่าง
แท้จริง  
  3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร
ต่อการ ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

1.ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่ และ
ปฏิบัติตนในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัย ความรอบรู้ รอบคอบ 
และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการน าวัตถุต่างๆ มาใช้ในการวางแผน และการด าเนินงานในทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคน ให้ส านึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้ง ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี   

จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าว เห็นได้ว่าเป็นแนวทางที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนิน
ชีวิต หากคนในชุมชน กลุ่มต่างๆ ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มปฏิบัติจากสิ่งง่ายๆ ก่อน คือ ยึด
หลักการประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในทุกด้าน ลด ละ เลิก ความฟุุมเฟือยในการด ารงชีวิต  
ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต  ไม่หยุดนิ่งที่จะขวนขวายหาความรู้ให้เกิดรายได้เพ่ิมพูนจนถึง
ขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมายส าคัญ และปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี  ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา ซึ่ง
หากด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนี่ได้ จะท าให้การด ารงชีวิติสมดุล มีความสุขตามอัตภาพ  มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง และอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ได้อย่างมีความสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เห็นถึงความส าคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมให้
ความรู้ในเรื่องวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี การปฏิบัติจริง และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งในเรื่องเกษตร     
ปศุสัตว์  ประมง การจัดท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้มีความรู้ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน   
3.วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๒. เพ่ือให้สามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้จริง  
๓. เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายมีรายได้เพ่ิมและลดรายจ่ายในครัวเรือนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น          

4.วิธีด าเนินการ 
ล า 
ดับ
ที ่

กิจกรรม พ.ศ…….. พ.ศ. …… 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ศึกษาข้อมูลและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

2 จัดตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

            

3 ด าเนินการ             
4 ติดตามประเมินผล             
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1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการ ฝุายต่างๆ ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 
2.2 คณะกรรมการฝุายอ านวยการ 
2.3 คณะกรรมการฝุายด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย 
2.4 คณะกรรมการฝุายก าหนดหลักเกณฑ์ และจัดประชุมชี้แจง 
2.5 คณะกรรมการฝุายติดตามและประเมินผล 
2.6 คณะกรรมการด าเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

3. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการฝุายต่างๆ  
4. ด าเนินการคัดเลือกครัวเรือนกลุ่มเปูาหมายที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ   
5. จัดประชุมชี้แจงกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
6. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 
7. กิจกรรมมอบปัจจัยตามความต้องการของแต่ละครัวเรือน ครั้งที่ 1 
8. ติดตามประเมินผลครัวเรือนเปูาหมาย เพ่ือดูปัญหา ความต้องการของแต่ละครัวเรือน 
9. อบรมศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง ครั้งที่ 2 
10. ประเมินผลครัวเรือนผู้ผ่านเกณฑ์ ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
11. พิธีมอบเกียรติบัตร และโล่ส าหรับครัวเรือนผู้ผ่านการประเมิน เพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบของ 

  ปีต่อไป 
12. สรุปและประเมินผลภาพรวมโครงการทั้งหมด เพื่อเสนอผู้บริหารทราบต่อไป 
13. รายละเอียด การด าเนินโครงการ ตามภาคผนวก ก 

4.เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จ านวน 30 ครัวเรือน  
5.ระยะเวลาด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)   
6.งบประมาณ 

งบประมาณ 30,000.-บาท  
7.หน่วยงานรับผิดชอบ 
 งานพัฒนาสังคม ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
8.สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  ครัวเรือนเปูาหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
2. ครัวเรือนเปูาหมายทราบถึงรายได้ รายจ่ายของตนเอง ครอบครัว ทั้งรายละเอียดและภาพรวม  

สามารวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างรอบคอบ  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนต้นไม้ให้กับต้นน้ า  
                    เพ่ือสายธาร หล่อเลี้ยงชีวี 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาว เป็นต้น 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและ
แก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน อบต.เกียร์  จึงได้จัดท า
โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนต้นไม้ให้กับต้นน้ าเพ่ือสายธาร หล่อเลี้ยงชีวี เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม องค์การบริหารส่วนต าบล
เกียร์  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์  เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนด้วย  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน  
  2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลเกียร ์
  3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกร้อน  
  4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ 
ประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน 5๐๐ ต้น  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่สาธารณะ รวมถึงต้นน้ า ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   

6. วิธีด าเนินงาน  
  1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
  2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม ้ 
  3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
  4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ท้องถิ่น  
  5 ดูแลรักษาและติดตามผล  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ – 25๗๐)   

8. งบประมาณด าเนินการ  
จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
   3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน
ชุมชน 

 
      
 

1. ชื่อโครงการ : หน้าบ้าน น่ามอง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้น่าอยู่  เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ของประชาชน ในทุกระดับ  ทั้งผู้ที่มีฐานะ ผู้มีรายได้น้อย  และผู้ด้อยโอกาส สามารถจะมีคุณภาพชีวิตในการ
อยู่อาศัยในชุมชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความสงบสุข  ความสะดวกสบาย  ความสะอาด   ถูกสุขอานามัย และ
มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้น่าอยู่ในทางปฏิบัติ เป็นการเน้นการใช้
ประโยชน์ขององค์กรกลไกที่มีอยู่เดิม  และการปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด แก่
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน  และที่ส าคัญที่สุด  คือ  การสร้างจิตส านึก  และจิตวิญญาณของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  ในการร่วมแรง  ร่วมใจ  สมัครสมาน สามัคคี เป็นอันหนึ่ง  อันเดียวกัน  เพ่ือพัฒนาชุมชนของ
ตนเองให้น่าอยู่  น่าอาศัย  อย่างยั่งยืน 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่
ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  มาตรา 66 มาตรา 67  และมาตรา 68  
ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอ าเภอสุคิริน  จึงได้จัดท าโครงการ  “หน้าบ้าน น่ามอง”  ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมให้
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้เข้าร่วมโครงการ และร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้
เข้มแข็ง  น่าอยู่  น่าอาศัย มีความปลอดภัย    
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้ดีขึ้น 
 2. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดกับคนในหมู่บ้าน 
 3. เพ่ือเป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  น่าอยู่ น่าอาศัย  มีความปลอดภัย สามารถพ่ึงตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 
 4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท ากิจกรรม/โครงการ ในพ้ืนที่ และเสริมสร้างความ
ตระหนัก และจิตส านึกในการดูแล รักษา และพัฒนาหมู่บ้าน 
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4. เป้าหมาย 
 หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ประกอบด้วย   5  หมู่บ้าน 
5. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ประสานกับส่วนราชการ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในพื้นที่เปูาหมาย  เพื่อพิจารณาด าเนินการให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 3. แต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการประเมินผล 
 4. ด าเนินโครงการ  “หน้าบ้าน น่ามอง”    โดยจะมีการประเมิน  2  ครั้ง 
  ครั้งที่ 1   เดือนมีนาคม  -  เดือนพฤษภาคม 
  ครั้งที่ 2   เดือนมิถุนายน -  เดือนสิงหาคม 
 5. ประกาศผลหมู่บ้านที่ผ่านการประเมิน ในโครงการ “หน้าบ้าน น่ามอง” ตามล าดับ 
 6. จัดพิธีมอบรางวัล  
 7. สรุปผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๖ – 25๗๐)   
7. สถานที่ด าเนินการ 
 หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ประกอบด้วย  5  หมู่บ้าน 
8. งบประมาณ 
 จ านวน 10,000.-บาท 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จ านวน  5  หมู่บา้น  มีภูมทัศน์  
ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
 2. ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 3. หมู่บ้าน ทั้ง 5 หมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง  น่าอยู่ น่าอาศัย มีความปลอดภัย สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 

       
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมจริยธรรมงาม ศีลธรรมเด่น ประชาชนเป็นสุข 
2. หลักการและเหตุผล  
  ในสังคมปัจจุบันผู้คนล้วนใช้ชีวิตบนพ้ืนฐานของความเร่งรีบ แก่งแย่งชิงดีกัน ขาดการเอาใจใส่ดูแลซึ่ง
กันและกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ขาดซึ่งจริยธรรม ศีลธรรมอันดี ในองค์กรก็เช่นเดียวกัน บุคลกร
มักจะเห็นหน้าที่ของตนส าคัญกว่า การเสียสละช่วยเหลือส่วนรวม บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือ
รักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่ง 
ธรรมาภิบาล 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงได้จัดโครงการอบรมจริยงาม ศีลธรรมเด่น ประชาชนเป็นสุข เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1 เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา  
  2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้ อย่าง
ถูกต้อง  
  3 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากร และประชาชน  จ านวน ๖๐ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)   
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
  1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
  3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความ เหมาะสม  
  5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ  

งบประมาณ 50,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรมอย่างแท้จริง  
  2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้ อย่าง
แท้จริง  
  3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
2. หลักการและเหตุผล  

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนฯ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16 
(15) และมาตรา 17 (7)  

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้าง
สังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ร่วมกันฉันญาติมิตรในครอบครัวเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ 
และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ
วัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 
ซึ่งในการก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหลายคนก็มีความกังวลว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว เราจะเป็นอย่างไร จะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราหรือไม่ เพียงใด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกียร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับพ้ืนที่และอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น การให้ความรู้และการสร้าง
ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ท าให้ประชาชนมีความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์จึงจัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพด้าน
กฎหมายที่ควรรู้แก่ประชาชนและการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพ่ือก้าวทันสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือก้าวทันสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมความพร้อมรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
3 ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี  

    

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
              - ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  โต๊ะอีหม่าม สมาชิก อบต. และผู้น ากลุ่มต่างๆ  จ านวน 

  50  คน    

 เปูาหมายเชิงคุณภาพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือก้าวทันสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
5. วิธีด าเนินการ 
 1 เสนอโครงการต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 
 3 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความเรียบร้อยในการปฏิบัติ 
       หน้าที่ของแต่ละฝุาย 
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 4 ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมโครงการ 
 5 จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถตามโครงการ 
 6 ด าเนินการตามโครงการ (ตามเอกสารแนบท้าย 2 ) 

7 ประเมินผล สรุป และรายงานผลการด าเนินโครงการ   
6.  สถานที่ด าเนินการ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
7.  งบประมาณ 
 จ านวน 20,000.-บาท 
8.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 งานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2 ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของตน  

 
      

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
1. ชื่อโครงการ : ค่ายเยาวชนวัยใส หัวใจเดียวกัน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

อาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มีหน้าที่ตามมาตรา 67 ดังนี้ 

1) (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
2) (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
3) (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
4) (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และมาตรา 68 (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

ประกอบกับสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือลดระดับ
ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัย และสังคมมี
ความสงบสุขมั่นคง อีกทั้งแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์โดยเร่งด่วน 

ยาเสพติดถือว่าเป็นภัยคุกคามการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ทุกรัฐบาลต่างให้ความส าคัญ และ
ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเพ่ือระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาให้ส าเร็จโดยเร็ว หากแต่ปัจจุบันถึงแม้นจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลสถิติปรากฏพบว่า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้น สังเกตได้จากจ านวนคดี จ านวนของกลาง 
กลุ่มเครือข่าย การแพร่ระบาดซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกด้าน ที่ส าคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นจ านวนมากเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง   
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ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้รายงาน
สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติด ปี 2558 – 2560 เพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง 3 ปีข้าหน้า ซึ่งมีหลายประเด็นที่สะท้อนความรุนแรงของปัญหาที่
เกิดข้ึน ดังนี้ 

1) กลุ่มนักค้ายาเสพติดมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 42.4 และอายุต่ ากว่า 20 ปี มี
สัดส่วนถึงร้อยละ 14.43 

2) อตัราการเข้ารับการรักษาต่อประชากร หรือ ความชุกของปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นตัวชี้ความรุนแรง
ของปัญหาแพร่ระบาดในพ้ืนที่ ภาพรวมพบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 19 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 
2552 เป็น 64 คนต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2556  และกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ กลุ่มเด็กที่มี
อายุน้อยกว่า 15 ปี เนื่องจากเป็นวัยที่ไม่รู้จักการใช้เหตุผลในการตัดสินใจที่ดี แม้จะมีสัดส่วนเข้ารับการรักษา
ไม่มากโดยอยู่ที่ร้อยละ 1 - 1.5 แต่พบว่ามีการเข้ารับการบ าบัดเกือบทุกจังหวัด 

3) อัตราตัวยาเสพติดที่พบในเด็ก คือ ยาบ้า มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากร้อยละ 41.30 
ในปี 2552 เป็นร้อยละ 65.2 ในปี 2556 และร้อยละ 75.4 ในปี 2557 

4) กลุ่มเด็กและเยาวชนหญิงอายุ 15 – 19 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝูาระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมี
พฤติกรรมเสี่ยงทั้งการมีประสบการณ์ในการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ซึ่ง
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

จากข้อมูลเบื้องต้นสะท้อนปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ได้เป็นอย่างดี 
ประกอบกับพ้ืนที่มีสถานการณ์ด้านความมั่นคงจากผู้เห็นต่างจากหน่วยงานของรัฐ  เป็นสาเหตุหนุนเสริมที่ช่วย
เร่งการแพร่ระบาดของยาเสพติด เห็นได้จาก จ านวนสถานการณ์ด้านความมั่นคง จ านวนผู้ค้า จ านวนผู้เสพ 
จ านวนคดีลักทรัพย์เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งชายและหญิงมีพฤติกรรม
ชอบเลียนแบบ ตามเพ่ือน คึกคะนอง อยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง และชอบท าตัวให้กลุ่มยอมรับ  มักจะตก
เป็นเหยื่อของยาเสพติดและเครื่องมือของผู้เห็นต่างได้ง่ายขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ในฐานะ
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่บริการสาธารณะจ าเป็นต้องด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งด่วน
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และต าบล  เพ่ือปูองกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดสู่เด็ก 
เยาวชน บุคคลในครอบครัว และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง ยั่งยืน และมั่นคงจนสามารถประกาศเป็น
พ้ืนที่ปลอดยาเสพติดอย่างถาวรในอนาคต และท่ีส าคัญผลการด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชนอาสาต้านยาเสพ
ติดที่จัดขึ้นทุกปีสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ระดับหนึ่ง  เนื่องจากในระดับพ้ืนที่มีการ
รวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนเพ่ือท ากิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยการ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อาทิ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน กิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา  
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมเกษตรพอเพียง เป็นต้น เพ่ือสานต่อและสร้างเครือข่ายพลังสีขาวปูองกันยาเสพ
ติดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด จึงจัดโครงการค่ายเยาวชนอาสาต้านยา
เสพติด ประจ าปี 2559 ขึ้น   
3.วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ และเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด 
2 เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกดีในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 
3 เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะส านึกรักบ้านเกิดในการท างานช่วยเหลือชุมชนและ

สังคมอย่างต่อเนื่อง 
4 เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5 เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม 
6 เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี 
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4 เป้าหมาย 
1 เปูาหมายเชิงปริมาณ  

 เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 จากกลุ่มเปูาหมาย 77 คน 
2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

1 เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด ร้อยละ 100 
2 เด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดมีจิตส านึกดีแสดงเจตจ านงต้องการเลิกยาเสพติด  

ร้อยละ 70 
3 เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตั้งจิตปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ 100 
4 เด็กและเยาวชนมีอุปนิสัยชอบท างานช่วยเหลือชุมชนและสังคม ร้อยละ 100 
5 เด็กและเยาวชนมีอุปนิสัยรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 
6 เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ร้อยละ 100 
7 เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ร้อยละ 100 
8 เด็กและเยาวชนมีอุปนิสัยเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ร้อยละ 100 

5 สถานที่ด าเนินการ 

 ภายในพ้ืนที่ต าบลเกียร์ อ.สุคิริน และนอกพ้ืนที่ 

6 หน่วยงานรับผิดชอบ 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกียร์ 

7 งบประมาณ 
จ านวน 30,000.-บาท 

8 ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันตนเองและผู้อื่นจากยาเสพติด 
2 เด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายในการท างานช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
3 เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคม 

 
 

       

 
1. ชื่อโครงการ : ผู้น าวัยเยาว์ (Young Leader) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา ๖๗ (6) ก าหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ได้จัดตั้งศูนย์เยาวชน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบลเกียร์ให้องค์กร
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพและเข้มแข็งซึ่งจะ เป็นผลดีต่อการ
เสริมสร้างพัฒนา และแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยรวมในระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด และประเทศ 
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ปัจจุบันการด าเนินงานของศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และสภาเด็กและเยาวชนต าบล
เกียร์ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมีข้อจ ากัดด้านทักษะ
การด าเนินงานในรูปแบบโครงสร้างองค์กร แผนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ศักยภาพการเป็นผู้น า
ประสบการณ์ท างานเป็นทีม ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรับผิดชอบในหน้าที่ ความรู้ในการท างาน และความรู้
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส าหรับน ามาปรับใช้ใน
การท างานและชีวิตประจ าวัน  ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์สามารถแก้ไขได้โดยการ
ส่งเสริม เสริมสร้างและสนับสนุนผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง บุคคล หรือองค์กรต่างๆ เพ่ือปรับเปลี่ยน
วิธีคิด สร้างจิตส านึกสาธารณะ และการท างานเป็นองค์กรได้ดังนี้ 

1) ศึกษาดูงานจากบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์การท างานเห็นเป็น
รูปธรรมเชิงประจักษ์ 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ ค้นหาปัญหา และความต้องการของศูนย์เยาวชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์และสภาเด็กและเยาวชนต าบลเกียร์ 

3) ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระท่ีสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรเด็กและเยาวชน 
4) จัดกิจกรรมตามสถานการณ์จริงหรือสมมติเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ 
5) ฝึกปฏิบัติจริงจากบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน 
6) ถอดบทเรียนจากบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน 
7) ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการท ากิจกรรม 
8) ประเมินผลประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์กรเด็กและเยาวชนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

ซึ่งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เห็นว่าหากสามารถด าเนินการแก้ไข
ข้อจ ากัดขององค์กรเด็กและเยาวชนได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนก็จะสามารถสร้างมิติใหม่
ของการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเกียร์ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ จึงจัดโครงการผู้น าวัยเยาว์ (Young Leader) ขึ้น   

3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลเกียร์ให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
1 เด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน 
2 เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ จ านวน 3 คน 
3 วิทยากรกระบวนการ จ านวน 3 คน  

5.วิธีด าเนินการ 
 1 ปรึกษาหารือ ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
 2 ประสานขอความร่วมมือ สนับสนุน และอนุเคราะห์หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
 4 ด าเนินการจัดโครงการตามรายละเอียดกิจกรรมที่ก าหนด 
 5 ประเมินผลการจัดโครงการ 
 6 สรุปผลและรายงานผลโครงการ 

6.สถานที่ด าเนินการ 
 1 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
 2 ศูนย์เยาวชนที่ได้รับรางวัล และประสบความส าเร็จในการด าเนินการ 
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7.ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

8.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

9.งบประมาณ 
 จ านวน 30,000.-บาท  

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเกียร์มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
 

       
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เกียร์ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 

ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
เกียร์  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์   ให้บริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร โดยมีส านักปลัด เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หนา้ที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง  

  2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.เกียร์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จ านวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
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6. วิธีด าเนินการ  
  1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
  3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  

การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที ่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  

  4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

  5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
  7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6-๒๕70  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานธุรการ ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เกียร์ 

 
      

 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  

  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ 
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ อบต.เกียร์  ให้
ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงาน อบต.เกียร์  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้ อบต.เกียร์  มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ อบต.และตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  
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และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้  ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
อบต.กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  
3. วัตถุประสงค ์ 

  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ 
โปร่งใสในการท างานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. วิธีด าเนินการ  

   ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
   ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม โดยใส่หัวข้อการอบรมไว้กับโครงการที่มีงบประมาณ 
   ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6-๒๕70 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานธุรการ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
      

 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และผลการด าเนินงานของ อบต.เกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล  

  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก 
เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ อบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง  ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของอบต. จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  
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3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท 

ต่างๆ ได้แก ่สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ  สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หอกระจายข่าว 
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่าง 

ถูกต้องและโปร่งใส  
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต. 
  4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
  5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
  6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. และประชาชน  

4. เป้าหมาย  
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของ อบต.เกียร์  ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

6. วิธีด าเนินการ  
  1 เสนออนุมัติโครงการ ด าเนินการประชุม  
  2 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
  3 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของอบต.  
  4 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – ๒๕70  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงาน อบต.เกียร์    
 

      
 

 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ 
ด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อ การบริโภคและจ าหน่าย  
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ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  
การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  
 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามประกาศท่ีก าหนดไว้ 
3. วัตถุประสงค ์ 

  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร  
ประจ าศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร  
4. สถานที่ด าเนินการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

  1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ   
  2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี  
  3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ฯ    

4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
  5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปีงบประมาณ  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
 งานพัฒนาสังคม ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
9. ตัวช้ีวัด  

  1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ 

พอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปูาหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษา
โครงการฯ  
10. ผลลัพธ์  

  1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม 
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

  2 ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็น 
ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลเกียร์ได ้ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  

  ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี 
ส่วนร่วมตามที ่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา 
จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ  ใบ
ประกาศเชิดชูเกียรตแิละเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
ขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  

  2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  
  3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน 

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย  

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลเกียร ์
5. สถานที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. วิธีด าเนินการ  

  1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
  2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 

ประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
  3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
   - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
   - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (ประชาชน)   
  4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
  5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด และทุกกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ 

ประชาชน 
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1. ชือ่โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ 
                    องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล  

  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ 
ในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบล เกียร์ ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกียร์ จึงจัดกจิกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้ เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับ อบต. ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ในเขต อบต.เกียร์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.เกียร ์
  2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต 

อบต.เกียร์ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ในเขต อบต.เกียร์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ 

เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  - ประชาชน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตอบต.เกียร์ 
  - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอบต.เกียร์ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขต อบต.เกียร์  

6. วิธีด าเนินการ  
  1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
  2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
  3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6-๒๕70 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม 

ของ อบต.เกียร์ 
  2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตอบต.เกียร์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
 

      
 
 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น 
กฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร  ราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น
งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่าน
จะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้
มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติ ราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวก
เพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตอบต.เกียร์ ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
  3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้ 

มาติดต่อ ขอรับบริการ     
  4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล 

การด าเนินงาน ได ้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และผู้ที่มาติดต่อราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

6. วิธีด าเนินการ   
  1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน  
  4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
   1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
   2.ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
   3.จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
   4.จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
   5.จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
   6.จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
   7.การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   8.มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
   9.มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า
จุดบกพร่องในการจัดท า โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีงบประมาณ   

8. งบประมาณด าเนินการ   
ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ อบต.เกียร์  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
  3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับ บริการ  
  4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็ 
เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงาน
ต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ ง รัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค ์ 

  เพ่ือให้การบริหารราชการของ อบต.เกียร์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย 
ก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  

  ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. วิธีด าเนินการ  

  1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด  
รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

  2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
  3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารอบต.เกียร์ ปลัด รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ 

มอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกยร์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ 
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ อบต.เกียร์
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้ งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ของอบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของอบต.ทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
  2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
  3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ–จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์     

ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และชุมชนต่างๆ ภายในเขต อบต.เกียร์ 
6. วิธีด าเนินการ  

  1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต.เกียร์ ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)   
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง  
   2 ผลลัพธ์  
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
 
 

      
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล  

   องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม 
อ านาจหน้าที่ ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ อบต.และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น อบต.ในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่  
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ของรัฐ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้ อบต.ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจาก อบต. ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงาน  จ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
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3. วัตถุประสงค ์ 
  1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง 

พอใจ  
  2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ  

โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
  3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  4 เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต 

จังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต อบต. จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. วิธีด าเนินการ  

  1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่ 
จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  

  2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขต อบต. ตามรูปแบบที่ก าหนด   
  3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้ อบต. ทราบ  
  4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
  5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ  

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จ้างส ารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ 20,๐๐๐ บาท/ปี  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลเกียร์ จ านวน 1 เล่ม  

  2 ผลลัพธ์  
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตใน อบต.เกียร์ จึงได้แต่งตั้งตัวแทน
จากหมู่บ้านเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และอ่ืนๆ ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์ด าเนินการ 
3. วัตถุประสงค ์ 

  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ อบต.เกียร์ 
ส าหรับการท างานของ  อบต.เกียร์ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไก
ภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตใน  
องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน   
5. วิธีการด าเนินการ  

  1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ อบต.เกียร์ 
อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานของ อบต.เกียร์ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม 
(ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ อบต.เกียร์ ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วม
เป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

  2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า 
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.เกียร์ 
  2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆจากภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ใน 
ด้านต่างๆ ของแต่ละส่วน แต่ละ กอง ใน อบต.เกียร์ การด าเนินโครงการต่างๆ นั้น ย่อมต้องมีการติดตาม
ประเมินผล องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ให้ความส าคัญกับต้วแทนประชาคม ซึ่งมาจากภาคประชาชน ใน
การติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ ว่ากิจกรม โครงการ ที่ได้ด าเนินการไป ประสบความส าเร็จ หรือ
สมควรปรับปรุง แก้ไขจุดใด พร้อมเสนอค าแนะน าจากคณะกรรมการ 
3. วัตถุประสงค ์ 

  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการ (โดยวิธีผ่านการ 
ประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ อบต.เกียร์ 
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน   
5. วิธีการด าเนินการ  

  1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับ อบต.เกียร์ 
 2 ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายๆ และเป็นเรื่องๆ ของแต่ละส านัก กอง   

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด  กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต.เกียร์ 
  2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

 

      
 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.เกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้ อบต.เกียร์ ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อบต.เกียร์ โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอบต.เกียร์ ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง 

ความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ ประชาคม  และคณะกรรมการพัฒนาอบต.เกียร์ ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.เกียร์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. วิธีด าเนินการ  

  1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต. 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.เกียร์ บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการ 
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด อบต.จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ภายในระเบียบก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

   องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และร่างแผนพัฒนาสี่ปี  เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาอบต.เกียร์ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต อบต.เกียร์  ด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 

 
      
 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ 
กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ได้ด าเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผน 
เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.เกียร์  ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต. ในปีถัดไป งานนโยบายและแผน ส านักปลัด อบต.เกียร์ จึงได้จัดให้มี
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์ 
  1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ 

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
  3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. 
  4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
  5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
  6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 5 หมู่บ้าน ในเขต อบต.เกียร์ 

ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. วิธีด าเนินการ  

  1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 2 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
  3 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
  4 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
  5 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาปัญหา โครงการของแต่ละหมู่บ้าน 
 6 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
จัดเวทีประชุมประชาคม จ านวน 5 หมู่บ้าน 

8. งบประมาณด าเนินการ  
จ านวน 20,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
งานนโยบายและแผน ส านักปลัด อบต.เกียร์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. มีข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  
  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี อบต.เกียร์ 
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ณ ส านักปลัด อบต.เกียร์  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้ 
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน อบต.เกียร์ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ 
น ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

  2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
  3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของ อบต. กับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน 

ได้เสียที ่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
5. วิธีด าเนินการ  

  1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน  
  4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้   
   1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 073656173 ต่อ 11 
   6.3 ทางเว็บไซต ์ www.gear.go.th 
   6.4 ทางไปรษณีย์  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของ อบต.เกียร์ 
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   2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 

      

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.เกียร์ สัญจร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้ 
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท า โครงการ อบต.เกียร์ สัญจร เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชน
ตามครัวเรือนว่าต้องการให้ อบต. ด าเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือ
หากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่ สุด ร่วมกับการประชุม
เวทีประชาคมท าแผนพัฒนา 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเกียร์ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  

  2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ อบต. กับประชาชนในพื้นท่ี  

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
  น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ อบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ  

ในเขต อบต. ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา อบต.เกียร์  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

  หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 5 ต าบลเกียร์ 
ให้บริการประชาชน 
6. วิธีด าเนินการ  

  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.เกียร์ ทั้งหมด 
  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
  5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
 6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่    
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ก าหนดออก อบต.เกียร์ สัญจร ช่วงประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ  
จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานนโยบายและแผน อบต.เกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก  

รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของ อบต.เกียร์ อย่างทั่วถึง  
  2 ประชาชนทุกหมู่  มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต. ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการ 

ด าเนินงานของ อบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 

      
 
 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  

  ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือ
พวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จาการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง 
และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และ
ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปูญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศกระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาค
ประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า 
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝูาระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
  2 ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
หมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
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6. วิธีการด าเนินการ  
  1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ 

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ 
อบต.เกียร์ www.gear.go.th 

 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต 
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝูาระวังการทุจริต ร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร 

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลชอง อบต.เกียร์ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - -๒๕70 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

  1 มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

 2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจรติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
 

      

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝูาระวังการทุจริตของ อบต.เกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล  

  สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  
ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจิงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื อข่ายภาค
ประชาชน 

 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง 
ได้จัดท ากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝูาระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกัน และเฝูาระวังการทุจริตในชุมชน 
  2 เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต 

http://www.gear.go.th/
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

6. วิธีการด าเนินการ  
  1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกัน เฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริต 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเฝูาระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ 
หรือช่อทางอ่ืนๆ 
 5. จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม) 
 6. ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
 7. รายงานผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - ๒๕70 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

  1 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝูาระวัง ปูองกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
จ านวน 50 คน 
 2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกัน เฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
 

      

 
มิติที่ 4 การยกระดับกลไก การตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล  

  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ อบต.เกียร ์
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการ 
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ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขัน้ตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี ระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ อบต.เกียร์ เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  
  2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
  3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ 
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
  4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
พนักงาน อบต. ทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกียร์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เกียร์ 
6. วิธีการด าเนินการ  

  1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ 

ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

  3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง 
การบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

  4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ 
ก าหนด เพื่อให ้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

  5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 - -๒๕70 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
  2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
  3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
 

      
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  
2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต.เกียร์ 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบที่ระเบียบฯ 
ก าหนด  
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.เกียร์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของ อบต.เกียร์ 

6. วิธีด าเนินการ  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน 

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม  

เพ่ือจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – ๒๕70  
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

      
 
 

4.2  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต.  
2. หลักการและเหตุผล  

  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย 
องค์ประกอบ และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย  อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของ อบต.เกียร์ เห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้
ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี 
ส่วนร่วมในการท างาน  

  2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
  3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาอบต.เกียร์ จ านวน 10 คน 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 
อบต.เกียร์ 

6. วิธีด าเนินงาน  
  1 แต่งตั้งสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น   

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะกรรมการ สปสช.  
 2 สมาชิก อบต.เกียร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาฯ เพ่ือท า 

การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)   
 



74 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานกิจการสภา ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

10. ผลลัพธ์   
การพัฒนา อบต.เกียร์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ด ี 
 
 

      
 

 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้อ งการ
ของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เกียร์ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต งานนิติการ ส านักปลัด อบต. จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

  2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน  
และหนี้สิน  
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  3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง  
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

  4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

  ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เกียร์ จ านวน 14 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. วิธีด าเนินการ  

  1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
  2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเข้ารับการอบรม  
  3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
  4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)   

8. งบประมาณด าเนินการ   
จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
  2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ  

หนี้สิน  
  3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์  

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริต  

  4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่ อบต.เกียร์ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น อบต.เกียร์  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ 
ท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่  

  2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย  

  3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภา อบต.เกียร์ จ านวน 10 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 ทั้งใน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการด าเนินการ  

  1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ 
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  

  2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ  

  3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา  
 4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

10. ผลลัพธ์  
  1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
  2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
  3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝูาระวังต่อต้านการทุจริตโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ทุจริต  หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ 
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ 
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค ์ 

  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน อบต.เกียร์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
6. วิธีด าเนินการ  

  1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
  2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทุจริตและสามารถตรวจสอบการทุจริตได ้ 

  2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการทุจริตใน 
ระดับต าบล 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  

  ปัญหาการทุจริตที่เกดิขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก 
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
  2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

6. วิธีด าเนินการ  
  1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
  2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ปูายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่ 
  3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
  4 บันทึกเรือ่งร้องเรียน ร้องทุกข์  
  5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
  6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
จ านวน 5,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
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