
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์                                       . 
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เร่ือง  ขอเสนออนุมัติประกาศและประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ 
         ความโปร่งใส 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570.                                                                               
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
 

เรื่องเดิม   
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ว่า 
บริหารจัดการเด่น เน้นการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า มีสุขอย่างพอเพียง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต 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 าแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ

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

 

ข้อกฎหมาย 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  

ข้อเสนอ/พิจารณา  
1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ จึงขอเสนออนุมัติให้ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
2. ขออนุมัติประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
3. หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
4. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

-รับทราบ       นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ 
- ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์           รองปลัด อบต.เกียร์ 
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แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปรง่ใส ส าหรบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(พ.ศ.2566 - 2570)  
 

 
 

โดย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
อ าเภอสคุิริน  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
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   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
การทจุริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

 

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร  
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการท างานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อน 

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติ งานหลักตามภาระงานปกติของ
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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องค์ประกอบท่ี 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 ขั้นตอน 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 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพ่ือระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถ  
ระบุความเสี่ยงได้ดังนี้  

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 ตามปกติควบคุมดูแลได ้ 
สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน

องค์กร ม ีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ ไม่รู้จักไม่ 

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 ค่าอยู่ที่ 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) 

การจัดซื้อจัดจ้าง 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  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ    

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  ได้ตระหนักและเห็นว่ามคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ 
จะต้องเร่งด าเนินการปูองกัน การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไป ด้วยการสร้างระบบ
การปูองกันและควบคุมการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในหน่วยงาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 5 ป ี
(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 ประพฤตมิิชอบ 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 เพ่ือลดจ 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 
 เปูาหมายที่ 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  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านของตนเองอย่างมี
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 โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร และ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  

2. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบต. 

3. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

10,000 

 

 

0 

 

 

 

0 

10,000 

 

 

0 

 

 

 

0 

10,000 

 

 

0 

 

 

 

0 

10,000 

 

 

0 

 

 

 

0 

10,000 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 



20 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 
(งบประมาณ) 

2570 
(งบประมาณ) 

  

 

 

 

 

4. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

5 โครงการอบรมสัมนาศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ผู้น าชุมชน และกลุ่มต่างๆ  

6.ส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาลเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 

 

 

 

 

 

0 

 

 

500,000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

500,000 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 500,000 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

500,000 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

500,000 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

2566 
(งบประมาณ) 

2567
(งบประมาณ) 

2568 
(งบประมาณ) 

2569 
(งบประมาณ) 

2570 
(งบประมาณ) 

1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

3.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ อบต.เกียร์ 
4 โครงการส่งเสริมความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
 
 

30,000 

 

0 

 

0 

 

 

20,000 

30,000 

 

0 

 

0 

 

 

20,000 

 

 

30,000 

 

0 

 

0 

 

 

20,000 

30,000 

 

0 

 

0 

 

 

20,000 

30,000 

 

0 

 

0 

 

 

20,000 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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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 กิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน ใน
พ้ืนที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
บ้านเกิด  
 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 
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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 มาตรการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน    
 
2 มาตรการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ และก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ 
อบต.เกียร์ 
 
 
 
 
 
 
 
  

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

1 มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร อบต.เกียร์ 
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2 มาตรการ NO Gift Policy 

3 มาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 

4 กิจกรรม สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

5 มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของ อบต.เกียร์ 

6 โครงการประเมินความพึงพอใน
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของ อบต.เกียร์ 

 

 

 

0 

 

 

 
 

0 

0 

 

0 
 

0 

 

20,000 

0 

 

 

 
 

0 

0 

 

0 
 

0 

 

20,000 

0 

 

 

 
 

0 

0 

 

0 
 

0 

 

20,000 

0 

 

 

 
 

0 

0 

 

0 
 

0 

 

20,000 

0 

 

 

 
 

0 

0 

 

0 
 

0 

 

20,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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7 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

8 มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

1 จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2 การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. 

3 โครงการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนผ่านสื่ออิเลกทรอนิคส์ 

4 มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของ อบต.เกียร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
 

0 

 

0 
 

0 

 

 

0 
 

0 

 

0 
 

0 

0 
 

0 

 

0 
 

0 

0 
 

0 

 

0 
 

0 

0 
 

0 

 

0 
 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

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 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 

 

1 โครงการจัดเวทีประชาคม 

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการของ 
อบต.เกียร์ 

 

 

 
1 มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ของ อบต.เกียร์ 

 

20,000 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

20,000 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

20,000 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

20,000 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

20,000 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

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 โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนเพื่อเฝูาระวังการทุจริต
ของ อบต.เกียร์ 
 

2 กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

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 

 

 

 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 

1 โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  

2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

3 มาตรการบริหารจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

 

1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหาร และสมาชิกภา
ท้องถิ่น 

2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

0 

 

0 
 

0 

 
 

30,000 

 

 

30,000 

0 

 

0 
 

0 

 
 

30,000 

 

 

30,000 

0 

 

0 
 

0 

 
 

30,000 

 

 

30,000 

0 

 

0 
 

0 

 
 

30,000 

 

 

30,000 

0 

 

0 
 

0 

 
 

30,000 

 

 

30,000 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

งบเดินทาง
ไปราชการ 

 

งบเดินทาง
ไปราชการ 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 

1. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตของ อบต.เกียร์ 

 

2 มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของ อบต.เกียร์  
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0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองผ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เกียร์ 
 2.หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร ต้องรู้และยึดหลักเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด 
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบรู้ ความช านาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ค าสึกถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ อบต.เกียร์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เกียร์ 
3.วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  

3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน  30 คน  
5. วิธีการด าเนินการ  

1) จัดท าโครงการแผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
2) ประสานบุคลกรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 
3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
4) ส่งเข้าอบรมตามหัวข้อที่สนใจและเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 



32 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2570  
7. งบประมาณการด าเนินการ 

30,000 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์    

ผลผลิต  
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

ต่อปี 
2) บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน

การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล / แบบสอบถามประชาชน) 

      
 
 

1.ชื่อโครงการ: โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้
การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องขอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
3.วัตถปุระสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  

3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
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4. กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 40 คน  
5. วิธีการด าเนินการ  

1) จัดท าโครงการแผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง

ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 

ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าวเป็นต้น  

4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
5) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาดาเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2570  

7. งบประมาณการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอย่างน้อย 5 ช่องทางและไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตร
มาส) 

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอน/แบบ
ประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล / แบบสอบถามประชาชน) 
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1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้นระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้าน
การทุจริต สอดส่องเฝูาระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็น
องค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการฝุายประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ทั่วไปเฝูาระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์ จ านวน 40 คน 
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ  
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล  
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล / องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ

ทุจริต  
4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย

ข่าว วีดิทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)  
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570   
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
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9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล / องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป  
2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มี

ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูา

ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 

      
 
 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้วยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อบต.เกียร์ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและ
เสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็น
ตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ 
รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

เจ้าหน้าที่บุคลากรของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมาย 40 คน 
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
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4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
6) รายงานผลการด าเนินการ  
7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  
1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง  
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)  
ผลลัพธ์ 
บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน(ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
 

      
 
 

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 และเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องในด้านการบริการ 
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สาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น 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 ในเรื่ องความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม  ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านอ่ืนๆ  สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 – 2570 
 

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 500,000.-บาท 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  อ าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
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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: โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างาน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยัง
สามารถแก้ปัญหาในองค์กรได้ดีอีกด้วย 
 ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของ อบต.เกียร์ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้บุคลากร อบต.เกียร์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2) เพ่ือให้บุคลากร อบต.เกียร์ สามารถน าองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกียร์ จ านวน 40 คน 
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ  
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร จัดเตรียมเอกสาร 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล / องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ

ทุจริต  
4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย

ข่าว วีดิทัศน์ ปูายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น)  
5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570   
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล / องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป  
2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มี

ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝูา

ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 

      
 
 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักการและเหตุผล / ความเป็นมา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจึงจัดให้มี 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ ประเทศไทยมีความ
ม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึก ความซื่อสัตย์สุจริต 
ค่านิยมท่ีถูกต้องสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ดังนั้น อบต.เกียร์ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  
2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  

4. กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ อบต.เกียร์ จ านวน 40 คน 

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3) ก าหนดรูปแบบก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากรเชิญกลุ่มเปูาหมายจัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรมและวัสดุอุปกรณ์  
5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด  
6) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
30,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  
1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง  
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.ชื่อโครงการ: ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคมสร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง อบต.เกียร์ จึงจัดให้มีการ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดีเพ่ือ
ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3)เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
4. กลุ่มเปูาหมาย 

หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่ อบต.เกียร์ 
5. วิธีดาเนินการ  

1) แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ์  
3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์และเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  
4) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์  
5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และ

เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
6) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้

เป็นที่ประจักษ์ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
จ านวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ผลลัพธ์  
1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม  
2) ประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจิตส านึกปฏิบัติตน

เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 
 

      
 

 

1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของ อบต.เกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่ อบต.เกียร์ ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.เกียร์ อย่างสม่ าเสมอ อบต.เกียร์ จึงจัดกิจกรรมยกย่อง 
และเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.เกียร์ โดยการมอบใบประกาศ
เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็นบุคคล
ตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.เกียร์ 
2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต 

อบต.เกียร์ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
3) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต อบต.เกียร์ มีค่านิยม 

ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4. กลุ่มเปูาหมาย  

1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ อบต.เกียร์ 
2) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.เกียร์ 
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5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  

2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง  
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  
4) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.เกียร์ ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต อบต.เกียร์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ

ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  

      
 
 

 

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)  

 

3. วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือก้าวทันสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมความพร้อมรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
3 ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี  
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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 
 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 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1 ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
      พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2 ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ของตน  

 
      

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชนในพื้นท่ี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด 
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 าบลเกียร์ ให้องค์กร
สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพและเข้มแข็งซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ
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
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับน ามาปรับใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์สามารถแก้ไขได้โดยการส่งเสริม เสริมสร้างและสนับสนุนผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง บุคคล หรือองค์กรต่างๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างจิตส านึกสาธารณะ และการท างานเป็น
องค์กรได้ดังนี ้

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 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์  
ศูนย์เยาวชนที่ได้รับรางวัล และประสบความส าเร็จในการด าเนินการ  



46 

7.ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
 (พ.ศ. 2566-2570) 

8.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

9.งบประมาณ 
 จ านวน 20,000.-บาท  

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ และสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเกียร์มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

       
 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวาในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด อบต.เกียร์ จึงได้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน
และเปน็ปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน  
3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  
4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ อบต.เกียร์ 

4. กลุ่มเปูาหมาย 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกียร์ 

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี

การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ  

5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ อบต.เกียร์ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่าย
งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

-มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม 

/ ขอข้อมูล / แสดงความคิดเห็น 
-มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง / ตู้รับฟังความคิดเห็น 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ / หรือ

ระบบ Call Center  
8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ

ผู้บริหาร  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  
1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง  
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกียร์ ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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1. ชื่อโครงการ: มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.
เกียร ์
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ อบต.
เกียร ์จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เกียฺร์ ได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.เกียร์ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
บริหารราชการของ อบต.เกียร์ 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง ฯลฯ  

2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนด  

3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ใน อบต.เกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะของ อบต.เกียร์ 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง / มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล 

ของอบต.เกียร์ ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลายใน 
5 ประเด็นดังนี้ 
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2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร  

อ านาจหน้าที่แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ประจ าปี รอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ E-Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการ 
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด 
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง / มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
การให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของ อบต.เกียร์ 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.
เกียร ์ให้ผู้บริหารทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9.ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางท่ีหลากหลายใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
-ข้อมูลพ้ืนฐาน 
-การบริหารงาน 
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-การบริหารเงินงบประมาณ 
-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้  
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎข้อบังคับที่ก าหนด  
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของ อบต.เกียร์ 

      
 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
1.ชื่อโครงการ: มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร อบต.
เกียร์ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
2. หลักการและเหตุผล 

อบต.เกียร์ เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกท่ีส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมีมั่นที่จะบริหาร
ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้การด าเนินการจัดท า
มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร อบต.เกียร์ ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร อบต.เกียร์ แสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ อบต.เกียร์ สู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.
เกียร ์
4. กลุ่มเปูาหมาย  

1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
2) ประชาชน  
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5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ  
2) ก าหนดรูปแบบ / แนวทาง / ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ  
3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย / มาตรการ / แผนงานเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ

การปูองกันการทุจริตฯ  
5) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
6) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด  
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
10) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใส  
2) มีนโยบาย / มาตรการ / แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส  
3) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.เกียร์ พ.ศ. 

2566-2570  
ผลลัพธ์ 
อบต.เกียร์ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการ NO Gift Policy  
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2560) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ 

นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทย
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  

อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

อบต.เกียร์  เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง มีความ
มุ่งม่ันทีจ่ะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหาร
ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ 
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตของ อบต.เกียร์ 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ อบต.เกียร์ มี

วัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. วิธีด าเนินการ  

1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้”  
2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy  
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ 

โดยทั่วกัน  
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy  
6) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ  
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของ อบต.เกียร์ ด าเนินการตามแนวทาง NO Gift 

Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน / แบบส ารวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่อง

สินบน 
      
 
 

1.ชื่อโครงการ: มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
2 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ อบต.เกยีร์ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ อบต.เกียร์ 
2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได้  
3) เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเข้ามาท างาน  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากร อบต.เกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย
กฎระเบียบ  

2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติ 
3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม

ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร  
5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 

-มาตรการปูองกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 

-มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อน
ขั้น เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร 

-มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

-มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็น
พนักงาน 

-มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร  
ฯลฯ  

6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
7) ด าเนินการตามมาตรการ  
8) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
-มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.เกียร์ ลดลง 
 

      
 
 

1. ชื่อโครงการ: กิจกรรม”สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่ง  อบต.เกียร์ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น อบต.เกียร์  จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจ 
สอบได้  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ข้าราชการ อบต.เกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดาเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ ์

ผลผลิต 
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

(ส ารวจโดยแบบประเมิน)  
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
 

      
 
 

1.ชื่อโครงการ: โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ดังนั้น อบต.เกียร์ จึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  

2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตส านึก ค่านิยม และ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนระบุจ านวนกลุ่มเปูาหมายคน  
5. วิธีการด าเนินการ  

1) จัดตั้งคณะท างาน / มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่าง ๆ  

2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
ร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  

5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

6) เผยแพร่คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงาน และสาธารณะชนให้รับทราบ  

7) รายงานผลการด าเนินการ   
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ ์ 

ผลผลิต  
1) พนักงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อย

ละ 80 ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้)  
2) มีคู่มือ / แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนจ านวน 1 ชุด 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ / แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 

ช่องทาง(เช่นเว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น)  
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ผลลัพธ์  
พนักงานของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมไม่

มีผลประโยชน์ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 

      
 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เกียร์ 
 2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมา   
ภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.เกียร์ 
2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของ อบต.เกียร์ 
3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ 

อบต.เกียร์ 
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่ อบต.เกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
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1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร  

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง  
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอ
กระจายข่าว เป็นต้น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
7. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

2o,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

      
 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
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เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน  
2) เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  

4. กลุ่มเปูาหมาย  
1) บุคลากรของหน่วยงาน  
2) ประชาชน  

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการ

กฎหมายโดยก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนมีแบบการขออนุญาตการอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวกเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

 2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ / ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สิน
แผนผังขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ 

 (4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการการยืมทรัพย์สินของราชการโดยวางระบบการจัดท าระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการทะเบียนการ
ยืนทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 

 5) รายงานผลการด าเนินงาน  
6. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
7. งบประมาณด าเนินการไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ  
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ผล 

ผลิตมีประกาศแนวทางปฏิบัติระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการการยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมายอย่างน้อยจ านวน 1 ฉบับ  

ผลลัพธ์จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการลดลง 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล  

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ 
ปูองกันการทุจริตความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2556 – 2570 เพ่ือให้ อบต.เกียร์ บริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตของ อบต.เกียร์ 
 2. เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.เกียร์ 

4. เป้าหมาย  
  อบต.เกียร์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 

6. วิธีด าเนินการ  
  1 จัดตั้งคณะท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  2 ประชุมคณะท างาน เพ่ือศึกษารูปแบบ กรอบรายละเอียดในการจัดท าแผน  
  3 เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการจัดท า 

แผนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง E-PlanNACC 
 4ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ให้แก่
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

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

 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.เกียร์ 

ผลลัพธ์ 
อบต.เกียร์ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนน ขึ้นไป 
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2.2 มาตรการลดการใช้ดุลพนิิจในการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ: มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2. หลักการและเหตุผล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น อบต.เกียร์ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้
สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  
2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. กลุ่มเปูาหมาย  
บุคลากรใน อบต.เกียร์ 

5. วิธีด าเนินการ  
1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม

หลักธรรมศึกษา  
3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
-ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
-ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
-ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 

เป็นต้น  
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โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
-ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
-ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
-ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและ

อนุมัติ  
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง  
7) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง ของ อบต.เกียร์ 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 

      
 
 

1.ชื่อโครงการ: กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ อบต.เกียร์”  
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  
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อบต.เกียร์ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก อบต.เกียร์ กับปลัด อบต.เกียร์ และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการ
กอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.เกียร์ 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุายตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน อบต.เกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมีติ ดังนี้  

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
-ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
-ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว  

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด  
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5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

7) รายงานผลการด าเนินงาน  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กองของ อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 

      

 
1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ อบต.เกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้น
ส าหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับ

ใคร  
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3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กร  
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  

4. กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรของ อบต.เกียร์ 

5. วิธีด าเนินการ  
1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ยึดถือ

ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  

4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ  

5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
6) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การปฏิบัติงาน

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ: มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ อบต.เกียร์  
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุง่หวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของ อบต.เกียร์ 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
4) เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และพนักงาน อบต.เกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค้าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ  
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นายกมอบหมายให้รองนายก  นายกมอบหมายให้ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดมอบหมายให้
รองปลัด ปลัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น  

2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  

3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการของ อบต.เกียร์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

      

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
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  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ 
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
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  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: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ  อบต.เกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล 

อบต.เกียร์ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงิน
และการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่ อบต.เกียร์ จะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อบต.เกียร์ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดท างบประมาณของ อบต.เกียร์ และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน  
2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ ของตน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้องโปร่งใส  
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีของ อบต.เกียร์  
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้  
1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

-การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
-การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
-การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  
1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป  
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน  
1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารและสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  



71 
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ

การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต  
1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี

ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่าง ๆ  
2)  อบต.เกียร์ มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 

      
 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับฟังและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ อบต.เกียร์  
2. หลักการและเหตุผล 

อบต.เกียร์ เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์และเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง 
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3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ อบต.เกียร์ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ประชาชนต าบลเกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของ อบต.เกียร์ 
2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ อบต.เกียร์ เพ่ือก ากับ

ติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก  

3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
3.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
-ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ อบต.เกียร์ 
-ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ

ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
-ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
-ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ของทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา

ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ  
-ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

ภายใน 15 วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วันต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
-ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ

ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

-ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
-ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
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-จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จเรื่อง

ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 
 5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของอบต.เกียร์ให้ทุกหน่วย

รับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไข

ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ

เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ  
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ  
10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้

ผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2570  
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต  
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ

กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน  
4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี

ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของ อบต.เกียร์ ให้สามารถตอบสนอง 

ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 
 
1. ชื่อโครงการ: โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝูาระวังการทุจริตของ อบต.เกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาค
ประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ได้จัดท ากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝูาระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตในชุมชน  
2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต  

4. กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีของ อบต.เกียร์ 

5. วิธีด าเนินการ  
1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก

เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ  
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการปูองกัน เฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริต  
3) ส่งเสริมให้ประชาชนขี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและเฝูาระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) เผยแพร่หลักการแนวความคิดที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตเช่นมี เวทีบอร์ดเว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน ๆ  

5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ
ภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคม)  

6) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ  
7) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝูาระวัง ปูองกันและต่อต้านการทุจริตของ อบต.เกียร์ จ านวน 20 คน 
 ผลลัพธ ์
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกัน เฝูาระวัง และต่อต้านการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 

 
 

      

 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  

  สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  
ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจิงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาค
ประชาชน 

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

  1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกัน และเฝูาระวังการทุจริตในชุมชน 
  2 เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต 

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 
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 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.เกียร์ 
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการ 
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ 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  
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  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  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
  2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
  3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
 

      
 
 

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
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 ควบคุมภายในตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 



78 
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  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

      
 
 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.เกียร์  
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดได้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index-CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนนนอกจากนี้ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไป
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้ 
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คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index-CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือใต้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด(ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้
การปรับ "ระบบ" เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น อบต.เกียร์ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
เอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.เกียร์ เพ่ือเป็นปูองกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นในองค์กร  
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.เกียร์ 
2) เพ่ือปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนใน อบต.เกียร์ 

4. กลุ่มเปูาหมาย 
หน่วยงานภายในของอบต.เกียร์ทุกหน่วยงาน  

5. วิธีด าเนินการ 
1) จดัท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ  
2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยงมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และช่องทางอ่ืน ๆ  

6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด  

7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
8) รายงานผลการด าเนินการ  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตจ านวน 1 ชุด  
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริตอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของ อบต.เกียร์ ลดลง  
 

      
 
 

4.2  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  
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 เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  
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ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เกียร์ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส านักปลัด อบต. จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 

  1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

  2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน  
และหนี้สิน  

  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 10 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  
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  4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ  

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 
 

      
 

 

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 างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

  2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมาย  

  3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภา อบต.เกียร์ จ านวน 6 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 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
10. ผลลัพธ์  

  1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
  2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
  3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
 

      
 
 

4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ: มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ อบต.เกียร์ 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

อบต.เกียร์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง 
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ อบต.เกียร์ 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  

2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 

3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากรของ อบต.เกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน  
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3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 
4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้อง/เรียนแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต  
6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ

ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

(1) วิธีการที่บุคคล ภายนอกจะท าการร้องเรียน  
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
(3) ส่วนงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
(4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 

และประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ งานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  

10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
11) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2579  

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด อบต.เกียร์ 

9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา

จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะและที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)  
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1. ชื่อโครงการ: มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต.เกียร์ 
 2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

อบต.เกียร์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน 
แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดให้มีระบบและ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต.เกียร์ 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน  

 
2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม  
4. กลุ่มเปูาหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรของ อบต.เกียร์ 
5. วิธีด าเนินการ  

1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัด อบต.เกียร์ 
9. ผลผลิต / ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยส าหรับผู้

ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา

จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะและที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

      
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 


