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ค าน า 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการ   
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ 
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหา
หรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศ              
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต        
(Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจาก   
ฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่  การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้ 
 1)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
  5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
  7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้  
ดังนี้  
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากาการบังคับใช้กฎหมายที่
ไม่เข้มแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต 
  2)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
  4)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ – จัดจ้าง  เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่  การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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  5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบัน  พบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวน้อยลง  
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน  คนที่เป็นเศรษฐี  มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้  ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต  เป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด  ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

2.  หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  และส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามนสื่อและรายงานของทางราชการ
อยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่ว
โลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาขาติ (Transparency International – IT) พบว่า  ผลคะแนนของประเทศ
ไทยระหว่างปี  2555 – 2558  อยู่ที่  35 – 38 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  โดยในปี 2558  อยู่อันดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก  และเป็นอันดับที่  3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี  2559  ลดลง  3  คะแนน  จากปี  2558  ได้ล าดับที่  101  
จาก  168  ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น  การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ต 
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้าน
พ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)  หรืออีกนัยหนึ่งคือ  
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ  คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้ นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
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  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี  
พ.ศ.2560  จนถึงปี  พ.ศ.2561  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจน
ประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มี
เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index : CPI)   
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  
(พ.ศ.2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

  1)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) 
  4)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5)  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย 

  1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 
  3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม  และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  (Anti – Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2)  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
  4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  5)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ  
ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 
 
 

 

 

 

 



ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

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

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การ
สร้าง
สังคมท่ี
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการ 
ส่งเสริมจิตส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.2 (1) โครงการ 
อบต.ยิ้ม 
1.1.2 (2) โครงการ 
อบต.อีปาด เต็มใจ
ให้บริการประชาชน 
1.1.2 (3) โครงการ 
อบต.อีปาดร่วมใจลด
การใช้พลังงาน 
1.1.3 (1) มาตรการ
จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

27,000 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

27,000 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

27,000 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

27,000 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 (1) กิจกรรม 
“รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน
การทุจริต” 
1.2.2 (1) โครงการ
ปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณประโยชน์ 
1.2.2 (2) โครงการ
พัฒนาหมู่บ้านภายใน
เขตต าบลอีปาด 
1.2.2 (3) โครงการ
มองไปไร้ขยะ 
1.2.3 (1) โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพเสริม
ให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป 
1.2.3 (2) โครงการ 
การส่งเสริมและพัฒนา
สตรี 

- 
 
 
 

- 
 
 

15,000 
 
 

20,000 
 

25,000 
 
 

20,000 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

15,000 
 
 

20,000 
 

25,000 
 
 

20,000 

- 
 
 
 

- 
 
 

15,000 
 
 

20,000 
 

25,000 
 
 

20,000 

- 
 
 
 

- 
 
 

15,000 
 
 

20,000 
 

25,000 
 
 

20,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 การสร้าง

จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต 
สุขภาพกาย ของเด็ก
วัยเรียน 
1.3.1 (2) โครงการ
เข้าค่ายเยาวชนวัยใส
ห่างไกลยาเสพติด
1.3.2 (1) โครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชนต าบลอีปาด 
(กิจกรรม “โตไป  ไม่
โกง”) 
1.3.3 (1) โครงการ
ปลุกพลังเยาวชน  
สร้างจิตอาสา  พัฒนา
ท้องถิ่น  ต าบลอีปาด 

70,000 
 
 
 

200,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 

200,000 
 

 

70,000 
 
 
 

200,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 

200,000 

70,000 
 
 
 

200,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 

200,000 

70,000 
 
 
 

200,000 
 
 

- 
 
 
 
 
 

200,000 
 

 

 

มิติที่ 1 รวม 13 โครงการ 
1  กิจกรรม 
1  มาตรการ 

577,000 577,000 577,000 577,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราช 
การ
เพ่ือ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1.2 (1) กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - -  

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) กิจกรรม 
“สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2.2.1 (2) มาตรการ
ออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2.2.2 (1) กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ –  
จัดจ้าง 
2.2.2 (2) กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี” 
2.2.2 (3) กิจกรรม 
“การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
2.2.3 (1) โครงการ
ประเมินองค์กร 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

25,000 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

25,000 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

25,000 

- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

25,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.2.3 (2) กิจกรรม

การจัดบริการ
สาธารณะและการ
บริการประชาชน
เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
2.2.3 (3) กิจกรรม
การใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ 

- 
 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1 (1) โครงการ
ลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน 
2.3.2 (1) มาตรการ
การมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการ
มอบอ านาจของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรม 
พ่อ – แม่ดีเด่น 
2.4.2 (1) กิจกรรม
การมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่
คณะกรรมการผู้ท า
ประโยชน์ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4.3 (1) กิจกรรม
เชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการ ในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) กิจกรรม 
“การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด” 
2.5.1 (2) มาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
2.5.2 (1) กิจกรรม  
ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด 
2.5.3 (1) มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 

มิติที่ 2 รวม 2 โครงการ 
12 กิจกรรม 
5 มาตรการ 

25,000 25,000 25,000 25,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บท 
บาท
และ
การมี
ส่วน
ร่วม
ของ
ภาค
ประ 
ชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วน ต าบล 
อีปาดให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
3.1.2 (1) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.3 (1) มาตรการ 
“จัดให้มีช่องทางท่ี
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการ
จัดท า เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน 
และการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
3.2.2 (1) โครงการ 
อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือ
บริการประชาชน 
3.2.3 (1) กิจกรรม  
“รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ” 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

- 
 

 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

- 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

- 

10,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การ

ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.3.1 (1) กิจกรรม
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคม
ต าบล ประจ าปี 
3.3.1 (2) มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
3.3.2 (1) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
3.3.3 (1) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 

มิติที่ 3 รวม 2 โครงการ  
2 กิจกรรม  
6 มาตรการ 

20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริม 
สร้าง
และ
ปรับ 
ปรุง
กลไก
ในการ
ตรวจ 
สอบ
การ
ปฏิบัติ
ราช 
การ
ของ
องค์กร
ปก 
ครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) มาตรการ
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรม
ติดตามประเมินผล
ควบคุมภายใน 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

 

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรม
การรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
4.2.3 (1) กิจกรรม
การจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการ
อบรมทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ 
และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงาน
จ้าง 

200,000 200,000 200,000 200,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ  

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  4.3.2 (1) กิจกรรม

ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝา่ย
บริหาร 

- - - -  

4.4 เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 (1) มาตรการ
เฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาคประชาชน 
4.4.2 (1) กิจกรรม
การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

 

มิติที่ 4 รวม 1 โครงการ  
5 กิจกรรม  
3 มาตรการ 

200,000 200,000 200,000 200,000  



ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น   

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแส
โลกาภิวัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล  จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากร
ของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในภาครัฐไว้  5  ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมคุณธรรม  ในองค์กรเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด  เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตส านึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
และในการปฏิบัติราชการ   
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ  เกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว  ประชาชน  และ
ประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ ากันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น  2  แนวทาง  คือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  โดยวิทยากรภายนอก 
 6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ 
 6.3 จัดกิจกรรมการนั่งสมาธิ และสวดมนต์ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  27,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงาน  เจ้าหน้าที่  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  และการปฏิบัติงาน 
  10.2 พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง

สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  2    

1. ชื่อโครงการ  โครงการ อบต.ยิ้ม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คนเราทุกคนเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดแต่สิ่งดี ๆ ทันทีที่ตื่นนอน  หากเราคิดถึงแต่สิ่งที่ดีงาม  ก็จะท าให้จิตใจ
เราสดชื่นกระตือรือร้นพร้อมที่จะรับมือกับชีวิตประจ าวันด้วยความรื่นเริง  ไม่หงุดหงิดโมโห  แค่นี้  นอกจากเราจะมี
ความสุขแล้วคนรอบข้างเราก็มีความสุขไปด้วย  ถือว่าเป็นการท าบุญอย่างหนึ่ง 

 การยิ้มแย้มแจ่มใสในแต่ละวันนั้น  หากเราจะรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ว่าจะยิ้มกันคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม  
หน้าตาของเราก็จะดูเป็นมิตร  ท าให้คนอยากเข้าใกล้  ถ้าเราเป็นพ่อแม่ยิ้มกับลูกก่อนไปท างานลูกก็ดีใจ ลูกยิ้มกับ
พ่อแม่ ๆ ก็สบายใจว่าต่างคนต่างไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจแน่ หรือหากมีก็กล้าจะมาปรึกษาหารือ  หรือหากเป็นเจ้านาย
ยิ้มกับลูกน้อง ๆ ก็รู้ว่าวันนั้นนายอารมณ์ดี  ท าให้ท างานด้วยความม่ันใจ  ไม่ต้องระแวงว่าจะถูกเรียกไปต่อว่าและถ้า
เรียกก็ดูน่าจะมีเมตตามากกว่าเวลาที่นายท าหน้าบึ้งตึง 

 การทักทาย  โอภาปราศรัย  คนบางคนนอกจากจะไม่ยิ้มกับใครแล้ว  ยังชอบท าหน้าบึ้งตึงไม่คิดจะพูดจา
ทักทายใครด้วยซึ่งถ้าเกิดท างานด้านบริการคนมาติดต่อคงรู้สึกเกร็งและกังวลตลอดว่าจะถูกเอ็ดตะโรเมื่อไรก็ไม่รู้  
ดังนั้น  นอกจากยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเราก็ควรจะเอ้ือนเอ่ยวาจาทักทายผู้มารับบริการก่อน  การทักทายปราศรัยกับ
ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้มาขอรับบริการเพ่ือนฝูงคนรู้จัก  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือแม้แต่คนที่มาท างานให้เรา  เช่นแม่บ้าน  
ยาม ฯลฯ จะท าให้บรรยากาศในที่นั้น ๆ  ดีขึ้น 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้จัดท าโครงการ อบต.ยิ้ม  ขึ้นเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดทุกคน
ได้ตระหนักถึงการท างานด้านการบริการด้วยความเต็มใจ  และมีรอยยิ้มที่ เป็นมิตรไมตรีให้กับทุกคนที่มาติดต่อ
ราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนผู้มาใช้บริการตลอดไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสร้างความประทับใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วน

ต าบลอีปาด 
3.2 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง เกิดความภาคภูมิใจต่องาน

ที่ปฏิบัติ และมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ ากันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคน  

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และความพร้อมในการให้บริการประชาชน   
6.2 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ต้องให้บริการด้วยความสุภาพ  

เรียบร้อย  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้มารับบริการได้รับการบริการที่ดี  มีความประทับใจกับรอยยิ้มที่ได้รับจากผู้ให้บริการ 
 10.3 ผู้ให้บริการทุกคน ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกับการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 3    

1. ชื่อโครงการ  โครงการ อบต.อีปาด เต็มใจให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนที่
อยู่ในพ้ืนที่ต าบลอีปาดมากที่สุด  มีความต้องการให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  และขอรับบริการด้านต่างๆ จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีความประทับใจต่อองค์กรและพนักงานส่วนต าบล หรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของ
ทุกส่วนราชการ สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และรับฟังความต้องการของ
ประชาชน  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองตามความต้องการของประชาชน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้ด าเนินการจัดประชุมพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ  เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในการให้บริการประชาชน  
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  หัวหน้าส่วนราชการ  และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้ วย  
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 

        3.2 เพ่ือสร้างความประทับใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด 

3.3 เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดทุกคน  ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  
และประทับใจ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ ากันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคน  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความเข้าใจ  และความพร้อมในการให้บริการประชาชน 
  6.2  จัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ทุกคน  เพ่ือความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 7.3  ให้บริการประชาชนในเวลาราชการ  และนอกเวลาราชการ  เช่น  เวลาพักกลางวัน (เวลา 12.00 - 
13.00 น.)  และวันเสาร์- อาทิตย์ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) 
 6.4   พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างในทุกส่วนราชการ  ต้องให้บริการด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย  
ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  ติดบัตรประจ าตัวพนักงานในเวลาปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้ผู้มารับบริการทราบถึงต าแหน่ง  และ
หน้าที่ของผู้ให้บริการ 
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  6.5   ส านักงานปลัด ให้บริการประชาชนดังนี้ 
   -   ให้ค าปรึกษาและรับร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ 
   -   งานด้านสวัสดิการสังคม 
   -  ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   -  งานแผนพัฒนาต าบล 
  -   การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  -   การยื่นขออนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
  -   การยื่นขออนุญาตจัดตั้งตลาด 
 6.6  ส่วนการคลัง ให้บริการประชาชนดังนี้ 
   -  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 
   -  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีต่างๆ  
  -  รับช าระค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  -  รับช าระค่าธรรมเนียมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมฯ 
  -  รับช าระค่าธรรมเนียมตลาด 
  6.7  ส่วนโยธา  ให้บริการประชาชนดังนี้ 
  -  การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
  -  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง บ่อดักไขมันฯ 
 6.8  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และเจ้าหน้าที่จะต้องแต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย  ไม่สวมกางเกง
ยีนส์ในเวลาปฏิบัติราชการ 
  6.9   ปรับปรุงสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนเพื่อบริการประชาชน 
  6.10  จัดให้มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1   สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 
 10.2   ประชาชนผู้มารับบริการมีความประทับใจ  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  และ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 10.3   พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด
มีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการประชาชน  และมีศักยภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  4    

1. ชื่อโครงการ  โครงการ อบต.อีปาดร่วมใจลดการใช้พลังงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือให้การด าเนินการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดโลกร้อน  แก่บุคลากรภายในองค์กร จนได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ 
ร่วมกัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ส านักงาน
ปลัด ซึ่งรับผิดชอบเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของอาคารทุกหลังขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการการใช้ไฟฟ้าในอาคารส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน 

และสร้างความตระหนักพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 
3.2  เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ไฟฟ้าลดลดร้อยละ  5 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ ากันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
อีปาด  เพ่ือเสนอผลการใช้ไฟฟ้าและสรุปบทเรียนจากการประหยัดพลังงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพ่ือร่วมกันก าหนด
มาตรการ  กระบวนการท างาน  วางแผนการด าเนินการ และตั้งเป้าหมายในการประหยัดพลังงานของปีต่อไปในทุก
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดร่วมกัน 
 6.2 จัดท าประกาศมาตรการการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในส านักงาน และแผ่นพับ  
 6.3 ทุกหน่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร และเก็บข้อมูลปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า ในทุกหน่วยงานบันทึกไว้เป็นข้อมูล 
 6.4 สรุปผลการด าเนินงานของโครงการฯ  เสนอต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟา้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 10.2 บุคลากรในหน่วยงานเห็นถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงานและเกิดจิตส านึกในการประหยัด
พลังงานได้อย่างคุ้มค่าเพ่ิมมากข้ึน 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  5    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  11  ด้าน  อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม  และเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  เสริมสร้างระบบคุณธรรม  รวมทั้ง
ปรับปรุงและขัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกนและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ 

 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง  เช่น  ส านักงาน ก.พ.  จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest) ส านักงานคณะกรรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  
3  (พ.ศ.2560 – 2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA) ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน  5  ด้าน  อันรวมถึง  การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น  
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  การปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง  เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
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 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริต  คอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความระหนักในการต่อต้านทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  6    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม  “รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและเป็นปัญหาใหญ่ ในหลาย
ประเทศ ส าหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นปัญหาสังคม  ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นปัญหาที่บั่นทอนการพัฒนาประเทศและ
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเจริญในสังคมและความผาสุขแก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันสังคมไทยมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ มากข้ึน แต่ปัญหา
ดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มีรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากอดีตมากขึ้น  ขยายตัว
ออกไปในวงกว้าง และมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้น   
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้ตระหนักถึงการป้องกันปัญหานี้เป็นอย่างดี  จึงได้จัดท ากิจกรรม  รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ผู้ประกอบกิจการ  ประชาชนทุกเพศทุกวัย  ทุกภาคส่วน  ได้ตระหนักในการ
ด าเนินกิจการ  การประพฤติตน 
 ผู้ประกอบกิจการ  ประชาชนทุกเพศทุกวัย  ทุกภาคส่วน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต โดยการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แจกจ่ายไป
ในแต่ละส่วนอย่างท่ัวถึง 
 6.2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ประกอบกิจการ  ประชาชนทุกเพศทุกวัย  ทุกภาคส่วน  ได้ตระหนักในการด าเนินกิจการ  การประพฤติ
ตนให้อยู่ในความสุจริต 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตะหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  7   

1. ชื่อโครงการ  โครงการ ปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณประโยชน์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องด้วยปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง 
เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าดคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจนอีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของผิวดินในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน   และเป็นการปลูกต้นไม้ทดแทนให้กับพ้ืนป่าสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงได้จัดท า
โครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ (๗) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกและให้ประชาชนชาวต าบลอีปาด ตระหนักถึงความส าคัญของป่าสาธารณะ  
และสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป 
 3.2 เพ่ือร่วมฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชน 
 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด เป็นเมืองที่น่าอยู่ สวยงามและประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ปลูกต้นกล้าไม้หลากหลายชนิด  เช่น พยูง  ยางนา และอ่ืน ๆ   จ านวน  500  ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ป่า หรือท่ีสาธารณประโยชน์ภายในเขตต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมผู้บริหารและผู้น าชุมชนที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 
 ๓. ให้มีการส ารวจพื้นที่ส าหรับรองรับการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ 
 4. ด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด    
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนชาวต าบลอีปาด ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
 10.2 ประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ รวมทั้งมีจิตส านึกและความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
มีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
 10.3 ประชาชนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  8   

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาหมู่บ้านภายในเขตต าบลอีปาด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมีสุขภาพดี เป็นเป้าหมายสูงสุดของมวลมนุษยชาติ  ซึ่งหากประเทศชาติใดประชาชนมีสุขภาพดีย่อม
ส่งผลให้ประเทศนั้นมีความเจริญมั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การปกครอง  เทคโนโลยีและความเป็นผู้น าของโลก  
การที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจึงมีความส าคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในด้านต่างๆความเจ็บป่วยของประชาชน
ในปัจจุบันแบ่งออกเป็นป่วยด้วยโรคติดต่อ และป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ซึ่งโรคติดต่อที่ส าคัญและเป็นปัญหาใน
พ้ืนที่ต าบลอีปาด ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง   โรคระบบทางเดินหายใจ  วัณโรค  เป็นต้น  ส่วน
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดสมอง   โรคหัวใจ   และเจ็บป่วยด้วย
อุบัติเหตุอุบัติภัย เป็นต้น  

โรคติดต่อ มีปัจจัยองค์ประกอบของการเกิดโรค ประกอบด้วย บุคคล  เชื้อโรค   พาหนะน าโรค และ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอ้ือต่อการเกิดโรค คือบุคคล 
ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์    เชื้อโรคต้องไม่มีหรือมีจ านวนน้อย   พาหนะน าโรคไม่มีหรือมีน้อยและที่ส าคัญคือ
สิ่งแวดล้อม ต้องถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาดถูกสุขลักษณะจึงจะท าให้
ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และการปรับปรุงควบคุมหรือรักษาสภาพแวดล้อม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็น
สิ่งที่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนท าได้ปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจ าวันของแต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน ซึ่ง
หมู่บ้านใดชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็น
การป้องกันโรคติดต่อต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนนั้นๆมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว   ซึ่งการด าเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจะได้ผลจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกคน ทุกหลังคาเรือน ทุกภาคส่วนจึงจะได้ผลอย่างยั่งยืน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหมู่บ้านภายในเขตต าบลอีปาด  ขึ้น เพื่อกระตุ้น
ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านในที่พักอาศัยของ
ตนเองให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและรักษาให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งถ้าหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสะอาดแล้ว
โรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนก็จะลดลงได้เป็นอย่างมากส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้มี
ภาวะเศรษฐกิจที่ดีต่อไปได ้

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

 3.2 เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนภายในชุมชน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีความตระหนัก  และร่วมมือกันรักษาความสะอาดใน  บ้านเรือน/ชุมชนของตนเอง  
ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
 3.4 เพ่ือปฏิบัติตามแนวทางในประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จ านวน  5  หมู่บ้าน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการ เสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประชุมชี้แจงโครงการแก่ผู้น าชุมชน,  อสม. ประชาชนในทุกหมู่บ้าน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจและขอความร่วมมือในการด าเนินงาน 
6.3 ประสานงานกับหน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดกิจกรรมด าเนินการรณรงค์ท าความสะอาดหมู่บ้าน/ ที่พักอาศัย (บ้านเรือน)ให้ถูกสุขลักษณะ และ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้สวยงามอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  โดยประชาชน   อสม., ผู้น าชุมชน, ผู้บริหาร
สถานศึกษา และองค์กรต่างๆในชุมชนทุกภาคส่วน  

6.5 รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามล าดับ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  15,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้ร่วมกันท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 10.2 บริเวณหมู่บ้าน ชุมชนสะอาด สวยงาม ไม่มีขยะ และน้ าขังที่เฉอะแฉะ 
 10.3 มีการก าจัดขยะที่ถูกวิธี 
 10.4 กิ่งไม้ไม่รุกล้ าถนนสาธารณะท าให้การใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัย 
 10.5 ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  9    

1. ชื่อโครงการ  โครงการมองไปไร้ขยะ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดภาวะวิกฤตด้านการจัดการขยะซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากกิจกรรมของ
มนุษย์ ที่มุ่งสร้างเทคโนโลยี เพ่ือความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต ผลพวงของเทคโนโลยีเหล่านั้นส่งผลกระทบโดย
ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ต้องการความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขจากคนในทุกระดับ  

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐที่มีนโยบายอย่างชัดเจนในการที่จะก่อให้เกิด
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีเป้าหมายและหลักการที่จะมุ่งสู่การเป็นพ้ืนที่ไร้ขยะ ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ดี โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจรเน้นให้ผู้ทิ้งเป็นผู้คัดแยกขยะ และน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน ากิจกรรมด้านการจัดการและจัดท า
ธนาคารขยะ การน าเศษอาหารมาใช้ประโยชน์ให้เกิดการปฏิบัติในครัวเรือน/ชุมชน สามารถเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง
และลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เริ่มจากการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทการ
แบ่งแยกประเภทของขยะ การจัดเก็บและรวบรวมที่สอดคล้องกับการคัดแยก น าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ชุมชน/โรงเรียนรวมมือกันในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  

3.2 เพ่ือสร้างแนวทางการก าจัดขยะอย่างครบวงจร  
3.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก าจัดขยะ  
3.4 เพ่ือลดจ านวนพาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาป อันเป็นผลพวงจากขยะ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ลดปริมาณขยะลงให้ได้ร้อยละ 5 ในแต่ละปีงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตชุมชนต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการลดปริมาณขยะ เช่น  

- กิจกรรมคัดแยกขยะอันตราย/ขยะมีพิษ  
- กิจกรรมขยะขายได้ในชุมชน  
- กิจกรรมคัดแยกขยะเศษอาหาร  

6.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ลดปริมาณขยะ  
6.4 เก็บรวมรวบขยะน าไปก าจัดตามประเภทขยะ อย่างถูกวิธี เช่น ขนส่งขยะอันตรายไปก าจัด ณ ศูนย์

การจัดขยะอันตราย และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
6.5 จัดท าป้ายประกาศเกียรติคุณและน าไปติดไว้ในชุมชน/โรงเรียน/ร้านอาหาร ที่ร่วมคัดแยกขยะ 
6.6 กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ  
6.6 ประเมินผลโครงการ  
6.6 ขยายผล / ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  20,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ชุมชน/โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  

10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
10.3 ประสิทธิภาพในการกาจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดเพ่ิมขึ้น  
10.4 ลดมลพิษภายในเขตชุมชน  
10.5 จ านวนพาหะน าโรค เช่น หน ูแมลงวัน แมลงสาป ลดลง 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  10    

1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  การ
ด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น  อีกทั้งสภาพ
บ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ   ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง ประชาชนโดยทั่วไปจึงต้อง
แบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น  การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว  
การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้  ตลอดจนการพ่ึงพาตนเองโดยใช้หลักการและ
ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรในเขต
พ้ืนที่ต าบลอีปาด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการการเกษตร เป็นอาชีพหลัก  และมักประสบปัญหา
ภาวะราคาผลผลิตตกต่ า เนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวกัน  ซ้ า ๆ กันเกือบทุกครัวเรือน 

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไป และผู้ที่สนใจ  จัดขึ้นตามนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ
ตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สร้างความช านาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ   ยกระดับสินค้า
อุตสาหกรรมพ้ืนบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงเพ่ือสร้างรายได้และสร้าง
ประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ  ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และ
เทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครั ว ชุมชน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 ดังนั้น ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่ม
บุคคลทั่วไป  โดยได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (ข้อ 6) และมาตรา 68 (7) และได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของ
ทุก ๆ คนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า  รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจ  เพ่ือให้สามารถน าไป

เป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันท าและร่วมพัฒนา 

ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคคลทั่วไป  และผู้ที่สนใจ  จ านวน  50  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอโครงการ ฯ 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง 
6.3 ประสานไปยังสมาชิก  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 
6.4 ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
6.5 ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
6.6 ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  25,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 รับการฝึกอบรมมีความรู้อาชีพต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 

10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการท างานเป็นกลุ่มและเกิดความสามัคคีในชุมชน 
10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจภายในชุมชนได้ 

 10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และมีทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้    
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  11    

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
จากสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย  มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วนหนึ่งได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การแผ่แนวความคิดเรื่องการด ารงชีวิตจากทางสื่อมวลชนตะวันตกรวมทั้งการถูกบีบรัดทา ง
สังคมในแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อแม่บ้านและสตรี  เนื่องจากแม่บ้านและสตรียังขาด
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิตที่จะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  วัตถุ  วัฒนธรรม  และค่านิยมต่างๆ ซึ่ง
อาจจะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบ  การแสดงออกที่ ไม่เหมาะสมต่อสังคมส่วนรวม  ดังนั้น
เพ่ือที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้  แม่บ้านและสตรีจึงควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในเชิงบวก  เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การคุ้มครองดูแล
พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแม่บ้านและสตรีให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  จึงได้จัดท าโครงการ  การส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีขึ้น  เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมี
กิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท าอาชีพเสริม  เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ
แม่บ้านและสตร ี

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้านและสตรีในต าบลอีปาด 
 3.2 เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในต าบลอีปาด 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
 3.5 เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพ่ึงตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 แม่บ้านและสตรีที่สนใจ  จ านวน  50  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
6.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
6.3 จัดท าแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ ที่ใช้ในการอบรม 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  20,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ 

 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย    
ในครัวเรือน 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการพ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตว์ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  12   

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพกาย ของเด็กวัยเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
วัยเด็กเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  ด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์-จิตใจ  และการ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  อาหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วัยเด็กได้รับการพัฒนาที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  
รวมทั้งการออกก าลังกาย  การดูแลความสะอาดของร่างกาย  การดูแลรักษาสุขภาพฟัน  การป้องกันตนเองจากการ
เกิดโรคติดต่อ  การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  มีสุขาภิบาลที่ดี  มีสุขภาพจิตที่ดี               หลีกหนี
สิ่งเสพติดให้โทษ  เพ่ือให้นักเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ก าลังเจริญเติบโตได้มีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย  ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี  มีพัฒนาการสมวัย  และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้เองในชีวิตประจ าวันและเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวและชุมชนในโอกาสต่อไปได้  

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  พร้อมด้วยโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ต าบลอีปาด ได้แก่  โรงเรียนบ้านอิ
ปาด  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง  และโรงเรียนบ้านหนองไฮ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้ร่วมกัน              จัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตขึ้นมาภายใต้ “โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต  สุขภาพกายของเด็ก
วัยเรียน” 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือป้องกันการเกิดโรคฟันผุในเด็กนักเรียน  เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฟันผุและการ
หลีกเลี่ยงอาหารที่ท าให้เกิดฟันผุมีสุขภาพฟันที่ดี 
 2. เพ่ือให้เด็กรู้เท่าทันโรคติดต่อและวิธีการป้องกันโรคติดต่ออย่างเหมาะสม 
 3. เพ่ือให้ เด็กรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์   ท าให้ร่างกายแข็งแรง  มีภูมิคุ้มกัน                  
ด้านสุขภาพท่ีดี  โดยยึดหลัก ๓ ป.  ประโยชน์  ประหยัด  ปลอดภัย 
 4. เพ่ือให้เด็กรู้จักการดูแลความสะอาดร่างกาย  การล้างและเก็บภาชนะเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร  
การเก็บรักษาอาหาร  การรักษาความสะอาดของสถานที่ประกอบอาหาร   ส่งเสริมด้านสุขาภิบาลที่ดีให้กับนักเรียน  
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  น าไปปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว  และอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุขและปลอดภัยจากโรคติดต่อที่เกิดจากอาหารที่ไม่สะอาด 
 5. เพ่ือให้ เด็กรู้จักคิดและมีจิตส านึกที่ดี ในการดูแลรักษาความสะอาดและรักษาสุขภาพร่างกาย                 
ให้ห่างไกลโรคติดต่อ(สุขภาพจิตดี  ร่างกายแข็งแรง  ห่างไกลโรคภัยต่างๆ) 
 6. เพ่ือให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  การป้องกันยาเสพติดและแนวทางการปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยง
ยาเสพติดอย่างเหมาะสมตามวัย 
 7. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีสุขภาพจิตที่ดี  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ต าบลอีปาด  ระดับป.4-ป.6 (โรงเรียนบ้านอิปาด , โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง  
และโรงเรียนบ้านหนองไฮ)  จ านวน 106  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  และนอกสถานที่ตามความ
เหมาะสม 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

2.ส่งโครงการที่ได้รับอนุมัติจากนายก อบต.อีปาด  เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.อีปาด 
 3.เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  ด าเนินการการตามโครงการ  
 4.ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 5.รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

6.รายงานผลการด าเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.อีปาด
ทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  70,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1.เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันอย่างถูกวิธี  รู้จักป้องกันโรคฟันผุ 
 2.เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่สามารถเกิดขึ้นกับเด็ก  และรู้จักวิธีการดูแลรักษาร่างกายให้
ห่างไกลโรคติดต่อต่างๆ 
 3 .เด็ กนั ก เรียนมี ความรู้ เกี่ ยวกับการบริ โภคอาหารที่ ถู กสุ ขลั กษณ ะ  อาหารที่ ดี มี ประโยชน์                    
ลดอัตราการเกิดโรคที่มาจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด 

4.นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีสุขาภิบาลที่ดี  มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  น าไปปฏิบัติจนเกิดผลดี
ต่อตนเองและครอบครัว  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 5.นักเรียนที่ เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและปฏิบัติตนห่างไกลยาเสพติด   รวมทั้ง               
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพ่ือนนักเรียน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  13    

1. ชื่อโครงการ  โครงการเข้าค่ายเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เยาวชน  คือ อนาคตของชาติ  ปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหา                
ยาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก  การหวนกลับมาระบาดอย่างหนัก              
ของยาเสพติดในปัจจุบัน  เป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยา เสพติดเพ่ิมมากขึ้น              
ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลัง            
ในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ  อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  และเป็นภาระงบประมาณของ
ประเทศในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด  อีกทั้ง  ยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและ
เจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้น ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆใน
สังคม  เช่น  การลักขโมย  ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย  ซึ่งท าให้มีผลกระทบ
ต่อสังคมโดยรวมซึ่ งปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์  5  รั้ว
ป้องกัน   คือ  1.รั้วชายแดน  2.รั้วชุมชน 3.รั้วสังคม 4.รั้วครอบครัว และ 5.รั้วโรงเรียน  ซึ่งจากทั้ง 5 รั้วป้องกันนี้ 
จะเห็นได้ว่า รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐาน
และเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วน              
ของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานภาครัฐ
รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ  และจะท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้ถือ
โอกาสจัดโครงการ  “ ค่ายเยาวชนวัยใส  ห่างไกลยาเสพติด”  ขึ้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการน า
สังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 3.2  เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
 3.3  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่

ตกเป็นทาสของยาเสพติด 
 3.4  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.5  เพ่ือให้เยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยต่างๆ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เยาวชนในเขตต าบลอีปาด  จ านวน  100  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ และนอกสถานที่ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 การด าเนินงานตามโครงการ จะเป็นลักษณะของการเข้าค่าย ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 

6.1 กิจกรรมทางวิชาการ จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
                    - สภาพปัญหาสังคมและทางแก้ไข  ปัญหาแหล่งความเสื่อมโทรม เช่น ยาเสพติด   
การทะเลาะวิวาท  เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  วัตถุนิยม  ฯลฯ 
   - ให้ความรู้เรื่องสารเสพติด พิษภัย และแนวทางแก้ไขปัญหา  
   - ให้ความรู้เรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจและสุขภาพจิตที่ดี 
   - ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและบทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด  ตลอดจนสถิติและ
ประวัติในการจับกุมลงโทษนักเรียนเยาวชนที่หลงผิด 
   - ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด 
   - ให้ความรู้เรื่องจะท าอย่างไร  เมื่อหลงผิดเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด 
 6.2 กิจกรรมกลุ่ม จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวคิดในการป้องกันยาเสพติด  และการอภิปรายกลุ่ม 
 6.3 กิจกรรม Walk Rally เสริมสร้างกระบวนการท างานเป็นทีม  กิจกรรมสันทนาการ  ละลายพฤติกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  200,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
10.2 เกิดแกนน าในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถให้ค าแนะน าเพ่ือน และเยาวชนในชุมชนถึงพิษภัยของยาเสพติดได้ 
10.4 ปัญหายาเสพติดเยาวชนลดน้อยลง 
10.5 ปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดจากยาเสพติดลดน้อยลงด้วย 
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1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  14    

1. ชื่อโครงการ  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนต าบลอีปาด (กิจกรรม “โตไป  ไม่โกง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักษาความดี  และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน  และการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริการส่วนต าบล  พุทธศักราช  2537  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ.2552  มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และ  (6)  
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16  ให้องค์การบริหารส่ วนต าบล  เมืองพัทยา  
และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง  (9) จัดการศึกษา  (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
และผู้ด้อยโอกาส  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3) 
พ.ศ.2553  มาตรา  6  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา  ความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุ ข  และ
มาตรา  25  ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลอีปาด (กิจกรรม “โตไป  ไม่โกง”  ขึ้น  เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ  ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  และเป็นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ  ไม่คดโกง  
มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม  ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระท าใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์  สุจริต 
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทีจิตสาธารณะ  และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จ านวน  22  คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดท าหลักสูตรการเรียนให้เหมาะสม (“โตไป  ไม่โกง” 
 6.3 ด าเนินการสอนโดยครูผู้ดูแลเด็ก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  
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   1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  15   

1. ชื่อโครงการ  โครงการปลุกพลังเยาวชน  สร้างจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น  ต าบลอีปาด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 “พลังเยาวชน  คือ  พลังส าคัญในการพัฒนาชาติ”  บ้านเมืองไหนให้ความส าคัญ  และใส่ใจพัฒนาเยาวชน  
ที่เป็นลูกหลานของตน  ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  บ้านเมืองนั้นมองเห็นอนาคตได้เลยว่า  บ้านเมืองนั้นอยู่รอด
ปลอดภัยและเจริญก้าวหน้าแน่นอน  อนาคตของบ้านเมืองฝากไว้ที่เยาวชน  หากเยาวชนบ้านเรามีคุณภาพ  มีจิต
อาสา  มีความมุมานะพยายามท าตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เขาอาศัยอยู่  ร่วมมือกันในการท างาน  รู้จัก
แบ่งปันน้ าใจให้แก่กันและกัน  โลกนี้  บ้านเมืองนี้น่าอยู่แน่นอน  นี่จึงเป็นที่มาของโครงการปลุกพลังเยาวชน  สร้าง
จิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น  ต าบลอีปาด 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม  ช่วยเหลือ  แบ่งเบาภาระกัน  ไม่กินแรงเพ่ือ 
3.2 เพ่ือสร้างคนรุ่นใหม่ให้รู้สึกรัก และหวงแหนต่อบ้านเกิด   
3.3 เพ่ือให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เยาชนในเขตต าบลอีปาด  จ านวน  80  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  และนอกสถานที่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 6.3 ก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
 6.4 ติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 6.5 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 6.6 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  200,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เยาชนรู้จักการท างานร่วมกัน  คอยช่วยเหลือกัน ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน 
 10.2 เยาวชนรู้สึกมีความรักและหวงแหนบ้านเกิดมากข้ึน 
 10.3 เยาวชนมีความพร้อมในการช่วยเหลือพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  16   

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  
3  พ.ศ.2560 – 2564  เมือ่วันที่  11  ตุลาคม  2559  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3  พ.ศ.2560 – 2564  
สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่ก าหนดไว้ว่า  “ประเทศ
ไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  Zero  Tolerance  &  Clean  Thailand)”  ร่วมกันต่อไป  และพร้อมที่จะ
ได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ  ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน   

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือให้การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ด าเนินการดังนี ้
 ๑. ด้านความโปร่งใส  จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์กร  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ  ได้หลากหลายช่องทาง  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกขั้นตอน  และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๒. มีความพร้อมรับผิด  มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการท างานและการ
บริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน   จะเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล 

๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีเจตจ านงสุจริตที่จะท าให้หน่วยงานปลอดจากการ
ทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่  โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์หรือรับสินบน 

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม  ไม่ทนต่อการ
ทุจริตทั้งปวงและมีความละอาย  และเกรงกลัวที่จะทุจริต  รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนรวม  มีความรู้  ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
บริหารงานและการด าเนินชีวิต  มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  และคุณธรรมในการบริหารงาน  ในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การมอบหมายงาน  และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยีทันสมัยมาปรับใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้
โดยเปิดเผย  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสทุจริต  ร้องเรียนร้อง
ทุกข์  ผ่านเว็บไซต์  และศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจตจ านงที่ดีต่อการต่อต้านการทุจริต 
 10.2 การบริหารงานภายในองค์การมีความสุจริต โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  17   

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม  “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของของโครงการ 
 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานถือเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานด้านบุคคลภายใน
หน่วยงาน  เพราะถ้าหากการด าเนินงานมีความโปร่งใสแล้ว  ผู้ปฏิบัติงานก็ย่อมมีขวัญและก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ  และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานถือปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกส่วนราชการ 
3.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการพิจารณา 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทุกหน่วยงานในองค์กรมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
 10.2 ผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นในการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 10.3 เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  18    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนด  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้าน
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจาย
อ านาจ  หรือมอบอ านายหน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาต  ไปยังหน้าหน้าหน่วยงาน  ระดับส านัก  กอง  และ
ฝ่ายต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้
ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พงศ.2537  มาตรา 69/1 
วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  6  และมาตรา  37  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่ า  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 มาตรา 60  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ควบคุม
และรับผิดชอบในการบราหรกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  และ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่
รองนายองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้  มาตรา  60/1  ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย  และอ านาจหน้าที่อ่ืน  ตามที่มีกฎหมายก าหนด  หรือตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมาตรการ  การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 10.4 สามารถลดขั้นตอนการสั่งการ อนุญาต  อนุมัติได้ดี 
 10.5 การบริหารงานภายในองค์กรมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 
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  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  19    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และด าเนินการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเผยแพร่การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอีปาด  อย่างแพร่หลายในทุกสื่อ  เช่น  ส่วนราชการ  ที่ท าการก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หอกระจายข่าว  
และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ฯลฯ  เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้  รับทราบเท่าทันกับหน่วยงานราชการ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้อย่างโปร่งใส  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถเปิดเผยได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เผยแพร่การด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างให้ประชาชนทราบผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
 6.2 ติดป้ายประกาศ  ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ  จ านวนงบประมาณ  และแหล่งงบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับจ้าง  และระยะเวลาด าเนินการอย่างชัดเจนในบริเวณพ้ืนที่ด าเนินการ 
 6.3 การตรวจสอบความโปร่งใสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้างของหน่วยงานผ่านการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ 
 10.2 ประชาชนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โปร่งใส 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  20    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องถือเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
ภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  21    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม  “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ นอกจากจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535,  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549,  พรบ.,  มติ,  ค าสั่ง และระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องแล้วก็ตาม ยังจ าเป็นต้องอาศัย
วิธีการด าเนินงานและกระบวนการการท างานที่รอบคอบ เพ่ือป้องกันความเสี่ยง หรือการถูกร้องเรียนที่จะเกิดขึ้น 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องของความโปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
/ จัดจ้าง  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ   โดยเน้นกระบวนการท างานที่เป็นระบบ
ภายใต้พ้ืนฐานให้ประชาชน/บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ จึงได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
เพ่ือป้องกัน/ลดความเสี่ยงและข้อร้องเรียนที่จะเกิดข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีแผนพัฒนามาจากความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้การจัดหาพัสดุมีความถูกต้องโปร่งใส 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 แผนพัฒนาและกระบวนการจัดหาพัสดุได้รับการด าเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
     -  แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
      -  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
      -  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
      -  การมีส่วนร่วมด าเนินตามโครงการ 
    6.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
      -  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในจัดหาพัสดุ 

6.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     -  แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
     -  การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
     -  การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
 10.2 แผนพัฒนามาจากความต้องการของประชาชน 
 10.3 กระบวนการจัดหาพัสดุมีความโปร่งใส 
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  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  22    

1. ชื่อโครงการ   การประเมินองค์กร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานส่วนท้องถิ่นก่อก าเนิดขึ้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้คนในแต่ละท้องถิ่น  ได้มีโอกาส
ดูแลจัดการความต้องการพ้ืนฐานต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนด้วยคนในพ้ืนที่ย่อมทราบปัญหาความ
ต้องการของตนและผู้คนในพ้ืนที่ที่ตนพักพิงอยู่เป็นประจ าได้ดีกว่า  ดังนั้น  ในการดูแลจัดการงานขององค์กร
เพ่ือที่จะบรรลุสู่เป้าหมายดังกล่าว  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจัดการองค์กรต้องศึกษาและเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ขั้นตอนและกระบวนการท างาน  ความรู้  ความสามารถ  ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ลงมือ
ปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการท างานว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร  มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการท างานหรือไม่  ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้  การศึกษาจากข้อมูลที่พบเห็น
อยู่ในองค์กรด้วยตนเองนั้นจะดูเป็นการไม่เพียงพอ  เพราะผู้ที่จะสะท้อนภาพของการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กระท า
ลงไป  คงไม่มีผู้ใดจะชี้ภาพให้เห็นได้ดีเท่าที่ต้องรับผลการกระท าจากสิ่งที่องค์กร  และเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิบัติ
ลงไปซึ่งก็คือ  ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามารับบริการจากองค์กรนั้นเอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้จัดท าโครงการประเมินองค์กรข้ึน  เพื่อเป็นเครื่องมืออีกทางหนึ่งใน
การรับทราบปัญหา และความคิดเห็นจากประชาชนโดยตรงเพื่อจักได้น าข้อมูลมาพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร 
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานภายในองค์กร 
3.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ระดับความพึงพอใจด้านงานบริการโดยภาพรวม  ร้อยละ  90 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหาร 
 6.2 ประสานหน่วยงานที่จะด าเนินการจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ 
 6.3 รายงานผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  25,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กร 
 10.2 องค์กรมีแนวทางในการบริหารงานที่ดี 
 10.3 องค์การมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อน ามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  23    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม  การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดย    ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน  
โดยทั ด เที ยมกันและไม่ เลื อกปฏิ บั ติ  องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมีบทบาทส าคัญ ในการจัดบริการ                       
สาธารณะให้กับประชาชนบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจในการให้บริการเพ่ือท าให้บ้านเมืองมีความน่าอยู่และยั่งยืน  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับแต่ละพ้ืนที่  ท าให้เกิดการยอมรับในการบริการงานภายในท้องถิ่นได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือบริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
3.2 เพ่ือเป็นการลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากร้อยละ  90 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการราชการส่วนท้องถิ่น 

      6.2 แสดงขั้นตอน ระยะเวลา  อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
       6.3 ให้บริการตามล าดับก่อน-หลังและไม่เลือกปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการ 
 10.2 เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความเป็นมิตรที่ต่อกันในการให้บริการและรับบริการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  24   

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีภารกิจที่จะต้องให้บริการประชาชนเป็นจ านวนมากในเวลาพร้อมกัน  
เช่นการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  การออกส ารวจผู้มีหน้าที่เสียภาษี  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วย
เอดส์  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และให้
ผู้รับบริการได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน 
3.2 เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จ านวนภารกิจที่ต้องใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าบัตรคิวเพื่อใช้ในการติดต่อราชการตามล าดับไม่เลือกปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการที่เท่าเทียมกัน 
 10.2 เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในขณะปฏิบัติงาน 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  25    

1. ชื่อโครงการ  ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  52  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานอ านายความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับ
ฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่
ดี  และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต ากว่าปีที่ผ่านมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้จัดท าโครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ไต้บั งคับ
บัญชา 
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 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบรับพังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด กองคลัง  และกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชน
มีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  26   

1. ชื่อโครงการ  มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น  ก็เพ่ือ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับ  จะพิจารณาถึงความส าคัญ  คุณสมบัติ  
ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  เพ่ือให้การบรา
หารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  การอ านายความ
สะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะผู้บริหาร  ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  27    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้  การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว  ก็อาจท าเกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เกิดขึ้นได้  ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อย  5  เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ  80  ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  28    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมพ่อ – แม่ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องในวโรกาส  5  ธันวาคม  ของทุกปี  เป็นวันเฉลิมประชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวัน
พ่อแห่งชาติ  และในวโรกาส  12  สิงหาคมของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  เป็นวันแม่แห่งชาติ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดร่วมกับอ าเภอกันทรารมย์และส่วน
ราชการต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง
นานัปการ  พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา  ทรงห่วงใยประชาชนอย่างหา
ที่เปรียบมิได้  และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ   

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  มาตรา  67 (6) 
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ  
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ  การปะพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อ  วันแม่แห่งชาติ  คือ การคัดเลือกพ่อ
และแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคูณฯ  เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน  และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่  ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี
ของคนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ  แม่  ผู้มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม  จริยธรรม 
3.2 เพ่ือให้พ่อ  แม่  ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร  ธิดา  และสังคมต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น  จ านวน  2  ครั้ง/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 คัดเลือกพ่อ แม่ดีเด่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เป็นพ่อ แม่ดีเด่นประจ าปี  เพ่ือเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ
ในวันจัดงานวันพ่อ แม่แห่งชาติ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พ่อ แม่ดีเด่นได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
 10.2 มีพ่อ แม่ดีเด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา  และสังคมสืบไป 
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  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  29    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการผู้ท าประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน  47  
ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย  5  หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้น  3,369  คน  ครัวเรือนจ านวน  845  ครัวเรือน  
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานและแก่ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด 

 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว  จ านวน  12  หมู่บ้าน  เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  มาตรา  69/1   การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และค านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนมาตรา  50 (9) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16  (16)  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบกับมีหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0413/ว  1553  ลงวันที่   29  ธันวาคม  2530  มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มี
คณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอื่น ๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชน 

 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุทิศเวลา  แรงกาย  
แรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต  ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล  ในการด าเนินกิจกรรม  การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยการ
ยกย่องเชิดชูเกียรตทิี่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณกรรมการชุมชนที่
อุทิศเวลาแรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง                                                                                                                                                   

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา  แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่เป็น

กรรมการชุมชนมาด้วยดี  จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติคณะกรรมชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีขวัญและก าลังใจ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา  แรงกายแรงใจ  ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง  จ านวน  5  หมู่บ้าน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 6.2 จัดท าประกาศเกียรติคุณ 
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 10.2 มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี  ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
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  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  30    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะทางการด าเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  25  ปี  ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  และเมืองภายหลังได้
ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติ
ตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน  ทั้งพืชพัก  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  พืชสมุนไพร  พืชใช้สอย  ใน
ลักษณะของสวนผสม  ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย  ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ  ท าให้ต้องหันกลับมาท า
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง  การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ  เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็ก ๆ ให้เกิดประโยชน์  
ปลอดภัยจาการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง  ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่อาศัย  และที่ส าคัญ
สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด  และเหลือจาการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย
เป็นการเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างาน 

6.1 ค้นหาประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6.3 สนับสนุนผู้ปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงและมอบประกาศเกียรติคุณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เกษตรกรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเกิดความภาคภูมิใจ 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  31    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.2545  มาตรา  3/1  บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม  ตรวจสอบ  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  12  ก าหนดไว้ว่า  เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร.  อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ  
รวมทั้งมาตรา  45  ก าหนดให้ส่วนราชการ  จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริ การ
ความคุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ  โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  กับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  วิธีการ  และรายละเอียดการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564 
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร  และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้ผู้บริหารท้องถิ่นที่
ดัชนีในการปะเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
 10.2 มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
 10.3 การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  และเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-71- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  32    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล  หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  
ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านินมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยาก
ต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมใสการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงได้จัดท ากิจกรรม “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองทีดี 
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ  (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้ผู้บริหารท้องถิ่นที่
ดัชนีในการปะเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  33    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้
ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบเพ่อให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”  ขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจากหน่วยงานภารคัฐ
และองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ  อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือ
คณะท างาน  LPA  จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท.  ตามโครงการ ITA 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจากหน่วยงานภารรัฐ  และองค์กรอิสระ 
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  2.5.3 ด าเนินให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  34    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีนโยบายหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่อง  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

 ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาด  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดขึ้น  เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาดให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา  ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรวกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาดตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ  การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  35    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ณ  ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้
ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาดให้บริการ  ณ  ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง  
ได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลอีปาด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จ านวน  1  แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่
กฎหมาย  ระเบียบ  กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  36    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการและอ่ืน ๆ  

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้จัดท ามาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย”  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  10  ประเภทขึ้น
ไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  ได้แก่ 
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  - แผนการด าเนินงาน 

  - แผนอัตราก าลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ 
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย 
 10.2 ข้อมูลข่าวสารมีช่องทางในการเผยแพร่ที่หลากหลาย 
 10.3 ข้อมูลข่าวสารได้รับการเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-81- 

  3.1.3 มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  37    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการจัดองค์กร 
แผนงาน  โครงการและอ่ืน ๆ 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ 
ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์  วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้  เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า  7  ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
  - บอร์ดประชาสมัพนัธ์ขององค์การบริหารสว่นต าบลอีปาด  ร้านค้าชมุชน/หมูบ้่าน 

  - ประกาศเสยีงตามสาย/วิทยชุมุชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสยีง/หนว่ยประชาสมัพนัธ์เคลือ่นท่ี 

  - ศนูย์ข้อมลูขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว 
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  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ต/เฟสบุ๊ค  ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  - รายการ TV 
  - รายการทาง Youtube  ออนไลน์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 10.2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก 
 10.3 เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-83- 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาขน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  38    

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท า  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนด าเนินงาน  และการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนี้เป็นแผนพัฒนาที่ใช้ในระยะเวลา 4 ปี  แต่สามารถเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาได้ตลอดระยะเวลาสี่ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีจะน าไปสู่กระบวนการการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และหลังจากนั้นก็จะต้องด าเนินการจัดท าแผน
ด าเนินงาน  และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนตามระเบียบต่อไป 

  ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาองค์กรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาดและเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต าบลอีปาดน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดและเพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้จัดท าโครงการจัดท า  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการด าเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์  และมาจากความต้องการของ

ประชาชน 
3.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
3.3 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
3.4 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
3.5 เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานและรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีประสิทธิภาพ 

ถูกต้องตามระเบียบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กลุ่มเป้าหมายในการร่วมประชุมตามระเบียบ  และคณะกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน 
 2. จัดประชุมประชาคมระดับต าบล 
 3. จัดประชุมคณะกรรมฝ่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามระเบียบ ทุกขั้นตอน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  10,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์ 
 10.2 มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อน าไปสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 10.3 สามารถลดการซ้ าซ้อนของโครงการได้เป็นอย่างดี 
 10.4 สามารถจัดท าแผนด าเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ถูกต้องตามระเบียบ 
 10.5 แผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด 
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  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  39    

1. ชื่อโครงการ  โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ  รากหญ้ามากที่สุด  และ เป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  พ.ศ. 2546  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.   ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วนต าบล
อีปาด  จึงได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน  ขึ้น   เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร   
ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   อย่างมีประสิทธิผล   นอกจากนี้   
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด    ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  คือ  ส่วนการคลังได้ให้บริการรับ
ช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ  และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพ้ืนที่   การออกให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร   ซึ่ง
จะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นท่ี  ดังกล่าวด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 3.2 เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
 3.3 เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

3.4 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างน้อยปีละ  12  ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จ านวน  5  หมู่บ้าน 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 2. จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
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 3. ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หนังสือแจ้งก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่  

5. ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นเงิน  10,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
อีปาด  น าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
 3. ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการ 
 4. ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
 5. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง  ระยะเวลา  และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  40    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม  “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง  ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง  และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน  15  วัน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน  15  วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  41    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน  ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จึงได้จัดกิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล  ประจ าปี  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  
3.2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

อีปาด   
3.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น  และรายงานการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ  อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าองค์กรประชาชน  เช่น  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้น าชมุชนแพทย์ประจ า
ต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภา กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ชุมชนในเขตต าบลอีปาด  และองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ติดต่อ  ประสานงานกับเจ้าของสถานที 
 6.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 6.3 วางแผนก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล 
 6.4 ด าเนินตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 10.2 ประชาชนเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
 10.3 ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการน ามาใช้ในการบริหารงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  42    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หมวด  1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  7 (2) และข้อ 9  ก าหนดให้มีองค์กรและ
โครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบล อี
ปาด  โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต ายลอีปาดขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็น  ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
อีปาด  ก าหนดด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
อีปาด  เพ่ือเป็นองค์กรในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด  ความต้องการของประชาชนและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  
สุจริต  และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  43    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล     
อีปาดอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน  กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน  (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด
อย่างแข็งขัน  ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้มีกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ในหลาย ๆ ส่วน  เช่น  
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  เช่น  เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาด 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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  3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรฐาน 
ล าดับที่  44   

1. ชื่อโครงการ  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับหมวด  
5  และหมวด  7  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน  และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับหมวด  
5  และหมวด  7  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  

เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นสนการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอีปาด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนสภาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ในองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ  ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 10.2 ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  45    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้
มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน  ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ  ตามแบบ  ปย.1  และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการรวบรวม  เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร  พร้อมจัดส่งรายรานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  กองคลัง  และกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด  ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  46    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญ  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ  หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงกาคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่อง ๆ ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือต่าง 
ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์  ทัง้นี้  สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากากรก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น  และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติ  และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  ระเบียบข้อบังคับต่าง 
ๆ ของหน่วยอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  ข้อ  6 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.3 การราบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ  เพ่ือสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐาน  ข้อ  6  ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน  ร้อยละ  80  ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ  
80  ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้ายข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 47 

1. ชื่อโครงการ  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด เป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาด 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด)  
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณ า
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
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 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ 
– จ่ายเงิน  การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  48   

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานท่ีต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถกูต้อง ประชาชนหรือผู้ รับบริการเกิด
ความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุด ถูกต้องทัง้ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบตัิเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน การบริหารการเงินการคลงัเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชนัมีการท างานมีกระบวนการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไมพ่บข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลงัท่ีเปิดเผยข้อมลูอื่นตอ่ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

6. วิธีด าเนินการ 
 จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลอีปาด ภายในเก้าสิบวนันบัแตว่นัสิน้ปี และจดัท ารายงาน
แสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน และประกาศส าเนา
รายงานดงักลา่วโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทกุสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
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  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการจัดหาพัสดุ  ทั้งนี้ให้อยู่
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที ่ 49 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พงศ.2546  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย  (พ.ศ.2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น  ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง  
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น  
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใส  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลอีปาด 
3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดให้เกิดการ

พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง  ได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2553  มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง  โปร่งใส  โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
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 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ  เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส 
 10.2 ตัวแทนภาคประชาคมมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  50 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่

ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้
สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง 
หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ เช่น การเกิดกลุ่มประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

การพัฒนาองค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ประกอบหลายประการ  แต่การพัฒนาไม่ว่าจะเป็น
ด้านใด  จะประสบผลส าเร็จได้ก็ด้วยผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่องานในด้านนั้น ๆ   ต้องมีความรอบรู้ในเชิงวิชาการและ
เชิงปฏิบัติ  หรืออาจกล่าวได้ต้องรอบรู้ในเชิงศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป  ภารกิจนั้น ๆ จึงจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้การ
พัฒนาความรู้ความสามารถและเสริมสร้างประสบการณ์แก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ให้มีความรอบรู้
ทั้งในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   และทักษะการปฏิบัติงานหรือการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ในการพัฒนา  ตลอดจน
การได้มีโอกาสได้พบเห็น  หรือสัมผัสกับการพัฒนาเมืองที่ประสบผลส าเร็จจึงเป็นกลไกหนึ่งที่จะเป็นการน าพาการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เจริญรุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว   บนพ้ืนฐานแห่ง
หลักการที่ว่า  “พัฒนาคน  เพ่ือพัฒนางานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์แห่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสนองความ
ต้องการของประชาชน  สามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้” ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาดให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง การเลื่อนระดับ การโอนย้าย 
ปรับเปลี่ยนสายงาน ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายก าลังคน เกิดการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงได้จัดท าโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต.  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และผู้สังเกตการณ์  ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้
เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะ
สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.อีปาดให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่

มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

3.๒ เพ่ือเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

3.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์  กับองค์กรอ่ืน  เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

3.4 เพ่ือให้คณะผู้เข้าฝึกอบรมได้ร่วมกิจกรรม  และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในระหว่างการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  อันจะส่งผลให้เกิดความสามัคคี  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  และผู้สังเกตการณ์ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประกอบด้วย  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นายองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภา   รองประธานสภา    สมาชิก
สภา   พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และผู้สังเกตการณ ์  จ านวน  42 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามความเหมาะสมของโครงการ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑ จัดท าโครงการน าเสนอต่อผู้มีอ านาจลงนามตามข้ันตอน 
 6.๒ ก าหนด  วัน  เวลา  ในการอบรมสัมมนา   
 6.๓ ขออนุญาตเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงานนอกสถานที่  ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบ 
 6.๔ ประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล 
 6.๕ ประสานของความร่วมมือและรับการสนับสนุนวิทยากรจากส่วนราชการอ่ืน 
 6.6 ติดต่อประสานงานสถานที่ส าหรับศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 6.7 เตรียมวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดฝึกอบรมและจัดสถานที่อบรม 
 6.8 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามตารางแนบท้ายและประเมินผลการฝึกอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด เป็นเงิน  200,000  บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.๑ บุคลากรของ อบต.อีปาดมีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะ
และพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

10.๒ บุคลากร อบต.อีปาดมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

10.3 มีเครือข่ายเกิดความสัมพันธ์ที่ดี  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
 10.4 คณะผู้เข้าอบรมสัมมนาได้ร่วมกิจกรรม  และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในระหว่างการเดินทางไปศึกษาดู
งาน  จนเกิดความสามัคคี  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างอันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
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  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ  และวิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  51    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของฝา่ยบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้
ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล
การด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยัง
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารข้ึน เพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม
เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  จ านวน  10  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  52    

1. ชื่อโครงการ  มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
สนบัสนนุให้ภาคประชาชนร่วมกนัเฝา้ระวงัการคอร์รัปชนัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชมุชนหรือตวัแทนประชาชนในชมุชนองค์การบริหารสว่นต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้ 

 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-114- 

  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  53    

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง  ป้องปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น  และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณจุดที่  อบต.ได้จัดตั้งไว้ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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