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ค าน า 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561 – 256๕ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ  อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  สืบเนื่องจากปัญหาการทุจริตได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  ความม่ันคง  ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ  ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องท าให้ประชาสังคมมีความคาดหวังต่อกระบวนการต่างๆ ของภาครัฐที่จะแก้ไขปัญหาและ
ด าเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากป ีพ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยในสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลัก 6 ยุทธศาสตร์ คือ  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติ  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  ยุทธศาสตร์ที่ 
4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต   

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันการทุจริตนี้จะเป็นประโยชน์ และแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไดอ้ย่างแท้จริงต่อไป  
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 

1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 

ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย 
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือที่ ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 
35 -38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็น
อันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเชีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอรร์ัปชันอยู่ในระดับสูง 

 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nation convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
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พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้อยและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทย
มาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยได้ไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกลหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข็มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมใินด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ด้านการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 

ต าบลเอราวัณ 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People s participation) และตรวจสอบ (People s audit)  
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

4. เป้าหมาย 

 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
เอราวัณท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชาการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต ((Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผล
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี

(พ.ศ.2561 – 2565) 

มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
(แผนพัฒนาฯ

หน้า/ข้อ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกบุ่คลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าของ อบต.
เอราวัณ 

 

 

 

 

 

1.1.1 (1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ 
อบต. 

1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต.เอราวัณ” 

1.1.2 (2) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 

1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้
เร่ือง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของอบต.เอราวัณ 

1.1.3 (2) มาตรการ “จัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

40,000 
 
 

 
- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 

- 
 

40,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

 
- 
 
 

- 
 

 

40,000 
 
 
 

- 

 
 
- 
 

 
- 
 
 

- 
 

 

40,000 
 

 
 

- 

 
 
- 
 

 
- 
 
 

- 
 

 

40,000 
 
 

 

- 

 
 
- 
 

 
- 
 
 

- 
 

83/5 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกป่ระชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 (1) โครงการอบรม
จริยธรรม (ดะวะห์) 

1.2.2 (1) โครงการอบรมสร้าง
จิตส านึกรักษ์ปา่  

1.2.2 (2) โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของภาค
ประชาชน 

1.2.3 (1) โครงการส่งเสริม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

100,000 
 

25,000 
 

30,000 
 
 

30,000 

 

100,000 
 

25,000 
 

30,000 
 
 

30,000 

 

100,000 
 

25,000 
 

30,000 
 
 

30,000 

 

100,000 
 

25,000 
 

30,000 
 
 

30,000 

 

100,000 
 

25,000 
 

30,000 
 
 

30,000 

 

- 
 

78/1 
 

75/3 
 
 

70/3 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน “โตไปไม่โกง” ปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
เอราวัณ 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

มิติที่ 1 รวม 3 มาตรการ 2 กิจกรรม   
6 โครงการ 

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000  
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มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
(แผนพัฒนาฯ

หน้า/ข้อ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
อบต.เอราวัณ 

- - - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1 (1) มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2.2.1 (2) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน” 

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจา่ยเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี” 

2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 

2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 

2.2.2 (4) กิจกรรม “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือจัด
จ้าง” 

2.2.2 (5) กิจกรรม สนับสนุน
โครงการส่งเสริมด าเนินงานศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือการ
จ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ 

2.2.3 (1) กิจกรรม จา้งส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.2.3 (2) กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

15,000 
 
 
 

13,000 
 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

15,000 
 
 
 

13,000 
 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

15,000 
 
 
 

13,000 
 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

15,000 
 
 
 

13,000 
 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

15,000 
 
 
 

13,000 
 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
- 
 
 
 

- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
(แผนพัฒนาฯ

หน้า/ข้อ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของ อบต.เอราวัณ 

2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 

2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
อบต.เอราวัณ” 

2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหนว่ยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดแูล การ
ปฏิบัติราชการของอบต.เอราวัณ 

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน” 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติที่ 2 รวม 4 มาตรการ 14 กิจกรรม   
 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000  

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.
เอราวัณให้มีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

3.1.1 (2) กิจกรรม “ส่งเสริมการ
ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  อ าเภอแว้ง  จงัหวัดหวัดนราธวิาส 8 
 

 

มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
(แผนพัฒนาฯ

หน้า/ข้อ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต.
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง 

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.เอราวัณ 

3.1.3 (2) โครงการจัดท าสือ่
ประชาสัมพันธ ์

- 
 
 
 
 

- 
 
 

40,000 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

40,000 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

40,000 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

40,000 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

40,000 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

- 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

3.2.1 (2)  กิจกรรม การ
ด าเนินงานรับเร่ืองราวร้องทุกข์
ของ อบต.เอราวัณ 

3.2.2 (1) โครงการ อบต.
เคลื่อนที่ 

3.2.3 (1) กิจกรรมรายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

10,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 

10,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 

10,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 

10,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 

10,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 

75/2 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ 
อบต.เอราวัณ 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
อบต.เอราวัณ 

3.3.1 (2) โครงการพัฒนา
คุณภาพและบูรณาการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (จัดท าประชาคม) 

3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
อบต.เอราวัณ 

3.3.3 (2) กิจกรรมการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.
เอราวัณ 
 

- 
 
 

10,000 
 
 

 
 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 

10,000 
 
 

 
 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 

10,000 
 
 

 
 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 

10,000 
 
 

 
 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 

10,000 
 
 

 
 

- 
 
 

- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
- 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

มิติที่ 3 รวม 5 มาตรการ 6 กิจกรรม   
4 โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  
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มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
(แผนพัฒนาฯ

หน้า/ข้อ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4.การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 
 
 
 
 

4.1.1 (1) กิจกรรมจัดท ารายงาน
ควบคุมภายใน 

4.1.2 (1) มาตรการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
อบต.เอราวัณ 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

- 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 

 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชอ่งทางที่
สามารถด าเนินการได ้

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุต่งต้ัง การโอน 
ย้าย 

4.2.2 (1) กิจการการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ อบต. 

4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ 
สมาชิกสภา อบต.เอราวัณ 

350,000 
 

- 
 
 

- 

 
 

350,000 
 

- 
 
 

- 

 

350,000 
 

- 
 
 

- 

 

350,000 
 

- 
 
 

- 

 

350,000 
 

- 
 
 

- 

 

83/4 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการจัดให้มี
ช่องทางประชาสัมพันธก์รณีพบ
เห็นการทุจริต 

4.4.1 (2) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 

- 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติที่ 4 รวม 3 มาตรการ 7  กิจกรรม   
1 โครงการ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ อบต. 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ท้องถิ่นได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้น ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาการทุจริต ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรื อ 
คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุก
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุ กภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment - ITA) โดยมี
เป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และน าผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
ป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นใน
อนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้ด าเนิน 
"โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเอราวัณ" ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้า
มากขึ้น 
 3.3 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการท างาน 
 3.4 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรม
ที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
เอราวัณ  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ให้ประพฤติ
ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 40,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของตน และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
  10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การท างาน 
 10.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ ประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้าในการท างานมากข้ึน  

10.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่  
มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  มีจิตส านึกต่อหน้าที่  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10.5 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.เอราวัณ” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเอราวัณ  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการและข้าราชการการเมืองท้องถิ่น สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ  ได้แก่  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มี
จิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ,ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลเอราวัณได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอราวัณ” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของอบต.เอราวัณ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ อบต.เอราวัณ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ อบต.เอราวัณ เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
อบต.เอราวัณ 
  
 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2560) มุ่ง

สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 

ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ข้างต้น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเอราวัณ  จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น  เพ่ือด าเนินการให้
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่อย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไป 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกจิตส านึก 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม สื่อช่องทางต่างๆ  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
  
 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ อบต.เอราวัณ 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ

การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว   โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ  จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ 
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของตนไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.
เอราวัณ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของอบต.เอราวัณ มีจิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม 
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565)   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบายประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เพ่ือ
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สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.เอราวัณ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไป
เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.เอราวัณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561     

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมจริยธรรม (ดะวะห์ประจ าปี) 

2. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันมนุษย์ได้พยายามพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้น  แต่การพัฒนาจิตใจให้เจริญควบคู่

กันกลับไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควร  ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจยิ่งวัตถุมีความเจริญมากขึ้น
เพียงใด จิตใจมนุษย์กลับตกต่ ามากข้ึนเท่านั้น  เพราะเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา  ความไม่รู้จักพอ ท าให้สังคมมีแต่
ความสับสนวุ่นวายไม่มีความสงบสุข  ก่อเกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ  มากมาย 

ปัญหาดังกล่าวไม่เพียงเกิดในสังคมเมืองเท่านั้น  แต่หากยังแพร่เข้ามาสู่สังคมชนบทขยายเป็นวงกว้าง  
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ระดับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นระดับต าบล อย่างเช่น  ในต าบลเอราวัณเองก็ตาม  ไม่เพียงปัญหา
ทางสังคมโดยทั่วไปแล้ว  ยังมีปัญหาด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัญหาการก่อการ
ร้ายจากผู้ไม่หวังดีได้พยายามก่อความไม่สงบ  ท าลายวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือหวังผลประโยชน์ส่วน
ตน  โดยวิธีการต่าง ๆ  เช่น  การชักจูงโดยใช้สารเสพติด  การบิดเบือนค าสอนทางศาสนา  ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ทุกฝ่ายในการหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้หมดไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ   ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีต้องมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
เกิดความสงบในพ้ืนที่และมีภารกิจในการส่งเสริมกิจการทางศาสนา  จึงมีแนวความคิดในการน าศาสนาเข้ามา
เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจมนุษย์  การขจัดปัญหาต่าง ๆ  จึงได้จัดท าโครงการ “อบรมจริยธรรม” ตาม
หลักค าสอนศาสนาอิสลาม (ดะวะห์) ประจ าปี ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  
ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักค าสอนที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม  อันน าไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง  และ
สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับมุสลิมในชุมชน  และช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความสงบ  มีสติในการด ารงชีวิต  ไม่
หลงผิดกับสิ่งยั่วยุ  หรือประพฤติตนตามกิเลสตัณหา 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางด้านหลักธรรมค าสอนที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 

3.2 เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างประชาชนในการท ากิจกรรม
ร่วมกัน  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนต่างพ้ืนที่ 

3.3 เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาชีวิต  ยกระดับจิตใจ และถ่ายทอดให้บุคคลในพ้ืนที่
ต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 โต๊ะอิหม่ามประจ ามัสยิด  คณะกรรมการมัสยิด  เยาวชน  และประชาชนในพื้นที่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑  ขั้นเตรียมการ   
  6.๑.๑  ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  6.๑.๒  จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.๑.๓  ก าหนดและวางแผนด าเนินการ 
  6.๑.๔  แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ 
 6.๒  ขั้นด าเนินการ 
  6.๒.๑  ด าเนินงานตามแผน 
 6.๓  ขั้นตรวจสอบและประเมิน 
  6.๓.๑  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.๓.๒  สรุปผลการปฏิบัติงาน 
  6.๓.๓  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561     

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 100,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักค าสอนที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม 
 ๑๐.๒.  เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ๑๐.๓.  ชุมชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย  และจิตใจ 
 
 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  การสร้างจิตส านึกรักษ์น้ าและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 
น้ าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อชีวิตคน พืช และสัตว์มากที่สุดแต่ก็มีค่าน้อยที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า มีมากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้แก่ การใช้
ในการอุปโภคบริโภค การใช้ในการอุตสาหกรรม การใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ าต่างๆ ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นอาหาร และการใช้ประโยชน์จากน้ า
เพ่ือการนันทนาการ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า
เกิดข้ึนค่อนข้างมาก เนื่องจากการไม่ให้ความส าคัญต่อแหล่งน้ าที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยใกล้เคียงกับ
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แหล่งน้ า เพราะส่วนใหญ่แล้วบ้านเรือนเหล่านี้จะมีการทิ้งขยะหรือปล่อยน้ าเสียลงสู่คูคลองโดยตรง ท าให้ส่งผล
กระทบต่อสภาพน้ า สัตว์น้ าและระบบนิเวศต่างๆ ซึ่งหากสิ่งเหล่านี้ได้ถูกปล่อยให้เกิดขึ้น โดยไม่ได้รับการแก้ไข
แล้ว ในอนาคตแหล่งน้ าที่มีอยู่นั้น อาจจะเสื่อมโทรมจนยากต่อการแก้ไข ในพ้ืนที่ต าบลเอราวัณก็มีแหล่งน้ า
จ านวนมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นคลองขนาดเล็ก มีน้ าไหลผ่านตลอดปี และมีบางส่วนที่มีสภาพเสื่อมโทรม  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชน 
ประชาชนในพื้นท่ี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและป่า รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้ กับประชาชนได้
ในระยะยาว จึงได้จัดท าโครงการ "สร้างจิตส านึกรักษ์น้ าและสิ่งแวดล้อม" ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชน เยาวชนตระหนักในคุณค่าของน้ าและสิ่งแวดล้อม 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ าทีเ่สื่อมโทรมให้กลับคืนความสมบูรณ ์

3.3 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการบ ารุง ดูแล รักษาทรัพยากรน้ าและป่าไมใ้ห้มีความอุดมสมบูรณ์ 
3.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษ์น้ าและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรเจ้าหน้าที่ ของ อบต.เอราวัณ ประชาชน/เยาวชนในต าบลเอราวัณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประสานงานกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
 3. จัดหากล้าไม ้พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการฯ 
 4. อบรมให้ความรู้สร้างจิตส านึก และด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ สถาบันการศึกษา 
ประชาชน เยาวชนในพ้ืนที่  
 5. ดูแลรักษาและติดตามผล 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565)   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 25,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของน้ าและทรัพยากรธรรมชาติ 
 10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตต าบลเอราวัณและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

10.3 ท าให้เยาวชน ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.4 ท าให้เยาชน ประชาชน ใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในต าบล 
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 1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทาง
สายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เน้นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย ซึ่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน ได้น้อมน ามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร เน้น “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกท้ังการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่คนที่อยู่ในระดับครัวเรือน 
ระดับท้องถิ่น จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ต าบลเอราวัณ  อ าเภอแว้ง  
จังหวัดนราธิวาส  อยู่ภายใต้การบริหารจัดการดูแลโดยองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  มีอ านาจหน้าที่ที่จะ
เข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตามภารกิจที่ถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๖๘ (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และรวมกฎหมายอ่ืน รวมทั้งสอดรับกับภารกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

ปัญหาด้านการเกษตรส่วนใหญ่ เกิดจากตัวเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม  ขาดความรู้ในเรื่องพันธุ์  การวางแผนการปลูกพืช  การใช้พื้นที่เพาะปลูกพืชและใช้พันธุ์พืชซ้ าๆ
ไม่เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่  ส่งผลท าให้เกิดโรคและแมลง ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ต้องใช้ต้นทุน
การผลิตพืชสูง  เกษตรกรขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบล
เอราวัณ ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการเกษตร เห็นความส าคัญของเกษตรกร เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ในต าบล
เอราวัณ  มาจากอาชีพเกษตรกรรม “เกษตรกร” คือ บุคคลที่ส าคัญเห็นควรที่จะพัฒนาที่ตัวบุคคล (เกษตรกร) 
ก่อน เมื่อคนเกิดการพัฒนาทั้งด้านความรู้วิชาการ การปฏิบัติอย่างถูกต้อง จะส่งผลท าให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การแก้ไขปัญหา น าความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางให้การพัฒนาการเกษตรของตนเอง น าไปสู่การพัฒนาในด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จึงไดจ้ัดท า
โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตร การลดต้นทุน การรวมกลุ่ม  

3.3 เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่ 
ผู้น าชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เกษตรกรในต าบลเอราวัณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ  
๓. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชน ประกาศและรับสมัครเกษตรกรที่สนใจ  

 ๔. ติดต่อประสานงานบุคคล หน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส ารวจข้อมูล จัดหาสถานที่            
ที่จะด าเนินโครงการฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่  

๖.สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565)   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ในการ
วางแผนประกอบอาชีพและถ่ายทอดต่อไปยังชุมชนของตนเองได้ 
 10.2 เกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาการเกษตร วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช การรวมกลุ่ม การบริหาร
จัดการต่าง ๆ ในด้านการเกษตร  

10.4 เกษตรกรได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร
ด้วยกัน เกษตรกรต่างพ้ืนที่  เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ น ามาพัฒนาในแปลงของตนเอง 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.เอราวัณ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองจาก 
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานในการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยอมรับว่ามีค าครหาแก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้า
นาน  แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผลธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.เอราวัณด้วยการจัดท า
แผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร จ านวน 1 ฉบับ 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.เอราวัณ 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6.5 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 รายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร จ านวน 1 ฉบับ 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต. เอราวัณ 5 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
   -การบริหารราชการของอบต.เอราวัณ มีความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตของบุคลากร อบต. 
   -ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานของอบต.เอราวัณ 
 
 
              2.2 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง 
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ 
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา 
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง 
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 3 เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลเอราวัณ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานส่วนต าบลเอราวัณ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล อบต.
เอราวัณ โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  อบต.เอราวัณ โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ และให้พนักงาน
ส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล อบต.
เอราวัณ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล อบต.เอราวัณ 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบต.เอราวัณ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานส่วนต าบลเสนอมา    

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินของราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณเป็น 
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แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลการฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จัดท าทะเบียนคุมเงิน 
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก 
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
จะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2561 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  อ าเภอแว้ง  จงัหวัดหวัดนราธวิาส 26 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินของราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ 
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ 
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข 
เพ่ิมเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กบัประชาชน 
                                     
                                                                                         
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินของราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงินส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงินส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินของราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔o และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3.วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ. ๒๕๕8 จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
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5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ และชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6.วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต.ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ  เป็นต้น 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑0.๑ ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
  ๑0.๒ ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ 
ในทรัพย์สินของราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : “สนับสนุนโครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างของ อบต.
ระดับอ าเภอ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร 
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 กันยายน  2553  ข้อ 7 ให้หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้สถานที่กลางด าเนินการตามระเบียบจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
อ านวยการของสถานที่กลาง  โดยอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ
บริหารงานสถานที่กลางดังกล่าว ให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพเป็นผู้ด าเนินการ
จัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางด าเนินการแทนก็ได้ 
ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้ท าเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของสถานที่กลาง นั้น 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ จึงได้เสนอโครงการ “สนับสนุนโครงการส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างของ อบต.ระดับอ าเภอ” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ
แว้ง 
 3.2 เพ่ือให้กระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอแว้งส าเร็จลุล่วง ถูกต้องตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.3 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยประชาชนในพ้ืนที่ของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรง และประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ทุกข้ันตอน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 4.1 การจัดท าโครงการที่ประชาชนเสนอได้รับการปฏิบัติส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 4.2 การปฏิบัติงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอ าเภอแว้ง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอแว้งร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตามความเหมาะสม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละ เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อหรือการ
จ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.
2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละ จ านวน 15,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สามารถเป็นจุดศูนย์รวมการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ
แว้งได้อย่างมีประสิทธิภา 
  10.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอแว้ง
ส าเร็จลุล่วงถูกต้องตามระเบียบฯ 
  10.3 ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกข้ันตอน 
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง 
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ล าดับที่ 1 

๑.  ชื่อโครงการ:    โครงการจ้างส ารวจความพึงใจของผู้รับบริการ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจ
ที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
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ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 มาตรา 
69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณต้องด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งเพ่ือเป็น
การสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี
โครงการนี้ขึ้นมา 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 
๑  ครั้ง ต่อปี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 ๖.๓ สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 ๖.๔ ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 ๖.๕ ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖.๖ น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผลฯ  งบประมาณ   13,000 บาท/ป ี

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

๑0. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑0.๑ ผลผลิต  
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานอบต.เอราวัณ จ านวน ๑ 
ฉบับ 
 ๑0.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘0 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง 
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่ 2 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับ
บริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิด
ความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐาน
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒537 มาตรา 
69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส  และตามพระราช



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  อ าเภอแว้ง  จงัหวัดหวัดนราธวิาส 34 
 

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น 
และประชาชนได้รับการอ านวยสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้ งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ 
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน-หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3.วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านอ านวยการความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้ 

มารับบริการ 
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชน 
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 
๓.๔ เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ 

กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6.วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
๖.๒ ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๖.๓ จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๖.๔ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ 

ตามล าดับคิว 
๖.๕ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
๖.๖ สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามา 

ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
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9.ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑0.๑ ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ 
ให้บริการ 

๑0.๒ ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗0 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 

 

              2.3 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ 

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2.หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนด 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ 
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็น
ส าคัญ 

3.วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
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4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณให้สั้นลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลเอราวัณ 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ 

ราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

6.วิธีด าเนินการ 
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายก อบต.มอบอ านาจให้รองนายก อบต. หรือปลัด อบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง 
การปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายก อบต.และผู้บริหารทราบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑0.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ 

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
๑0.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑0.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑0.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ 

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ 
แทน หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2.หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น ก็

เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้าสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริการราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนเอราวัณ  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4.เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6.วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าบันทกึเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 
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๑0. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

 

              2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย 

ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2.หลักการและเหตุผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด 

ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ 
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจาการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร  

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.2  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
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6.วิธีด าเนินการ 
6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 

ที่มีดัชนีในการประเมินราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

8.งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  อ าเภอแว้ง  จงัหวัดหวัดนราธวิาส 40 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

   3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เอราวัณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมได้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.เอราวัณ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ศูนยข์้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหารพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 6.5 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
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 6.6 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 
 

    3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น 
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเอราวัณ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ 
ส าคัญ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้  เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเอราวัณได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยการสะดวกแก่ประชาชน  ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.เอราวัณ ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตาม 

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี 
เป้าหมายให้มีการบริหารประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้ รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ   
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการ อบต.เอราวัณ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ อบต.กับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 6.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.30 น. โดยชอ่งทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  
 7.1 ที่ท าการ อบต.เอราวัณ 
 7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-700 345  ทางโทรสารหมายเลข 073-700 344 
 7.3 ทางเว็บไซต์   
 7.4 ทางไปรษณีย์   

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1   มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของอบต.เอราวัณ  
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10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์   
10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณเคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี 
การบริหารประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ   

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ 
เป็นการให้บริการในเชิงรุก องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จึงได้จัดท าโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบล
เอราวัณเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชน และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ 
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของอบต.กับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนของ อบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในเขต อบต. ร่วมกับการ
ประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนา อบต. 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
 6.3 ประสานงานกับทุกส่วน 
 6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย หรืออ่ืนๆ 
 6.5 น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 6.6 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ก าหนดออกในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม   
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. ได้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด   

10.2ประชาชนทุกชุมชนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ร่วมรับฟัง   
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบ 
ถึงการได้รับเรื่องระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องเรียนรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561- 2565   
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย   

10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

   4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของ อบต.เอราวัณ 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก อบต.เอราวัณทราบตามแบบที่
ระเบียบฯก าหนด  
 3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ส่วนราชการทกุหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทกุหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  อ าเภอแว้ง  จงัหวัดหวัดนราธวิาส 48 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ 2561  

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ 

ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้ก ากับดูแล 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.2544  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน 
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ 
ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น 
ปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ 
ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล   
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาดที่อาจ 
เกิดข้ึน  และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายใน    
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3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง  ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ  และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ส่วนราชการทกุหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.เอราวัณ (ระดับองค์กร) จัดส่ง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของอบต.เอราวัณ น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของอบต.เอราวัณ รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
อบต.เอราวัณ 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง   

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้

ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ 

การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ  
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการ อบต.เอราวัณ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี  
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 2561 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 
   
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
   4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ 

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและด้วยกลไกและเงื่อนไขใหม่ทางสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ เพ่ือรองรับภารกิจใหม่ที่จะ
มีข้ึนในอนาคต ประกอบกับกรมได้มีการก าหนดและปรับปรุงกฎหมายใหม่ขึ้นจ านวนหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในปัจจุบันประเทศไทยก าลังตื่นตัวและให้
ความส าคัญกับแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ปวงชนชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา นับเป็นปรัชญาและ
กระบวนการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร จนถึงระดับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ท าให้สามารถด ารงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
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พ.ศ. 2537 ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณต้องมีการเรียนรู้และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ศึกษา
แนวทางในการบริหารจัดการจากหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาศึกษา ประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
ปรับเปลี่ยนตามภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ จึงได้มีแนวคิดท่ีจัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.” ขึ้น  
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเข้ารับการ
อบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 350,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ได้ดียิ่งขึ้น และปรับตัวได้ทันต่อเหตุการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

10.2 บุคลากรมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนา
ระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

10.3 บุคลากรได้รับความรู้จากประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน และได้เครือข่ายที่สามารถติดต่อ
ประสานงานเพ่ิมข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
ที่ 203 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5  ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

.................................................... 

 ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ที่ ปช 0013/0075  ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563 แจ้ง
เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564 )  ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2565  และเพ่ือประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  ป้องกัน
พฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร  และส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ  นั้น  

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเอราวัณ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ                   
จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเอราวัณ ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ      เป็นประธานคณะท างาน 
2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ  เป็นรองประธานคณะท างาน 
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ        เป็นคณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง          เป็นคณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม        เป็นคณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง          เป็นคณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกองศึกษา         เป็นคณะท างาน 
8. หัวหน้าส านักปลัด           เป็นคณะท างาน 
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         เป็นคณะท างาน 
10. นักทรัพยากรบุคคล      เป็นคณะท างาน/เลขานุการ 

ให้คณะท างานมีหน้าที ่ ดังนี้            
1) ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 
2) วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
3) ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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4) จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 

5) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ   วันที่   2   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 
  
 
   
        
                  (นายอาแว     เจะโวะ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอราวัณ 
 


