แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565)

*************************************************************************

องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

คานา
การทุจ ริ ตเป็ นปั ญหาใหญ่ของสั งคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง
และการบริ หารราชการเป็ น อย่ างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ห น่ว ยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็น
หน่ วยงานหลักในการขับเคลื่ อนประเทศไทยให้ มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แ ละกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือ
ปฏิบัติตามคาสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายชาติ
ด้วย

สานักปลัด,องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
ตุลาคม 2564

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา

1

องค์ประกอบ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

6

องค์ประกอบ ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565)
แยกตาม 4 มิติ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

14

ภาคนวก
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
- คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ที่ 248/๒๕๖4 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564
เรื่อง คณะทางานทบทวนและจัดทาแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565)

ส่วนที่ 1
บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ ย งของการทุจ ริ ตที่มีอยู่ ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้ น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่ ว ยงานที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าทุ จ ริ ต เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า การควบคุ ม และการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์สาคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทาง
ปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรื อลั กษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุมและอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจู งใจ เป็ น ที่ย อมรั บ ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมนิยม ทาให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจู.ใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะประพฤติ
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชา
ชน ขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภ าพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไป
ตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของรัฐ ได้แก่ การซื้ อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดัง นั้ น จึ งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งเป็ น ห่ ว งโซ่ ผ ลประโยชน์ ทางธุร กิ จ ในบางครั้ง พบบริ ษัท ให้ สิ น บนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด
ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีส ภาพที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องว่างเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ”ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดคามดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากการยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นการยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคน
โกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่ละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรง
กลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆที่ขัดขว้างการพัฒ นาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่ องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่ วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ ปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่
เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง
ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุ จริตคอรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอรัปชันซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศ
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอรัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการทุจริต พ.ศ. 2546 การ
จัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทย
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ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง หรืออีก
นัยหนึ่งคือ พื้นฐานสังคมอุปภัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติ
พี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คน
ไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก พ.ศ.
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่ เ พิก เฉยต่อ การทุจ ริ ต ทุ กรู ป แบบ โดยได้รั บ ความร่ ว มมือ จากฝ่ า ยการเมื อง หน่ว ยงานของรั ฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รั กษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ทุจริต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ในปี
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ร ะดั บ คะแนนจะสู งขึ้นได้ นั้น การบริ ห ารงานภาครัฐ ต้องมีระดับ ธรรมาภิบาลที่สู งขึ้ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติหรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่การงาน
ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิ จ กรรม/มาตรการต่ า งๆ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจน อั น จะน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“องค์กรบริหารจัดการ บูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”
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พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จาเป็น และส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งส่งเสริมด้าน
สุขภาพ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไปและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งพาตนเองได้
3. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งน้าและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตาบล
4. ส่งเสริมความสามัคคีภายในชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่ งเสริ มบทบาทการมีส่ ว นร่วม และตรวจสอบ ของภาคประชาชนในการบริห ารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
5) เพื่อพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และประพฤติมิชอบของข้าราชการ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ
3) โครงการ/กิจ กรรม/มาตรการที่ ส นับ สนุนให้ ส าธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
คูซอดที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
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ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ทาให้ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ทาให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีค วามเข้มแข็งใน
การเฝ้าระวังการทุจริต
4) ทาให้สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสานึกรักท้องถิ่น อันนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
5) ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น ต้น แบบ ด้ านการป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต อั น จะส่ ง ผลให้ ประชาชนในท้ อ งถิ่น เกิ ดความ
ภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) มีรายละเอียดกรอบการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
มิติ
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1.1 การสร้าง
จิตสานึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น.

1.1.1 (1) โครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล
1.1.1 (2) โครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคูซอด
1.1.2 (1) มาตรการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.2 (2) มาตรการ”
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต”
1.1.3 (2) มาตรการ”จัดทา
คู่มือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

1) โครงการ 365 วันศรีสะ
เกษพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการศรีสะเกษพัฒนา
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3) โครงการท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

89,000

89,000

89,000

89,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

(ไม่มีโครงการ
ในแผนฯ
ปี2565)
(ไม่มีโครงการ
ในแผนฯ
ปี2565)
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

259,000

319,000

319,000

319,000

180,000

1.2 การสร้าง
จิตสานึกและ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน

มิติที่ 1

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวม

4) โครงการปลูกต้นไม้
แห่งชาติเนื่องในวันต้นไม้
ประจาปีของชาติ
5) โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
1) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเยาวชนใน
ตาบล

3 มาตรการ 0
กิจกรรม 8 โครงการ

-

-

-

หมาย
เหตุ

20,000

(ไม่มีโครงการ
ในแผนฯ
ปี2565)
10,000 (ไม่มีโครงการ
ในแผนฯ
ปี2565)

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ
(เพิ่มเติม
ปี 2565)
ไม่ใช้งบ
ประมาณ
(เพิ่มเติม
ปี 2565)

-

(เพิ่มเติม
ปี 2565)
(เพิ่มเติม
ปี 2565)
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ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

2.1 แสดง
เจตจานงทาง
การเมืองใน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจานงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตาบลคูซอด

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

2.2.1 (1) มาตรการการ
สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
2.2.2 (1)มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
2.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพือ่ ให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
2.3
2.3.1 (1) กิจกรรมการลด
มาตรการการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ใช้ดุลยพินิจ
2.3.1 (2) โครงการลด
และใช้อานาจ ขั้นตอนและระยะเวลาการ
หน้าที่ให้
ปฏิบัติราชการ
เป็นไปตาม
2.3.2 (1) มาตรการการ
หลักการ
มอบอานาจอนุมัติ อนุญาต
บริหารกิจการ สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
บ้านเมืองที่ดี ปฏิบัติราชการ
2.3.2 (2) มาตรการการ
มอบอานาจของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลคู
ซอด
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดาเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่
ประจักษ์

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2
มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติ
ราชการ

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่มี
โครงการ

9
มิติ
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต

มิติที่ 2

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

2.5
มาตรการ
จัดการ ใน
กรณีได้
ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบ
พบการ
ทุจริต

2.5.1 (1) มาตรการ “การ
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
2.5.1 (2) กิจกรรม “การ
จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูซอด”
2.5.2 (1) มาตรการให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ
2.5.2 (2) มาตรการ
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน”
2.5.3 (1) มาตรการ
“ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคูซอดว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

8 มาตรการ 4
กิจกรรม 1 โครงการ

-

-

-

-

-

รวม

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

10
มิติ

ภารกิจตาม
มิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.1 การจัดให้
มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อานาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3.1.1 (1) กิจกรรม “การ
ออกระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคูซอด”
3.1.1 (2) กิจกรรม
“อบรมให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540”
3.1.2 (1) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง
พัสดุ และทรัพย์สินของ
อบต.และการรับรู้เรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัด
ให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
คูซอด”
3.2 การรับฟัง 3.2.1 (1) โครงการจัด
ความคิดเห็น ประชาคมแผนพัฒนา
การรับและ
ท้องถิ่น
ตอบสนอง
3.2.1 (2) มาตรการการ
เรื่องร้องเรียน/ ดาเนินงานศูนย์รับ
ร้องทุกของ
เรื่องราวร้องทุกข์อบต.คู
ประชาชน
ซอด
3.2.2 (1) มาตรการ
กาหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน
3.2.3 (1) กิจกรรม
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ
3.3 การ
3.3.1 (1) มาตรการ
ส่งเสริมให้
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาชนมี
สนับสนุนการจัดทา
ส่วนร่วม
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารกิจการ บริหารส่วนตาบลคูซอด
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

11
มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูซอด
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคูซอด

มิติที่ 3

รวม

5 มาตรการ 5
กิจกรรม 1 โครงการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมาย
เหตุ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

12
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการ
จัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุม
ภายใน
ตามที่คณะ
กรรม การ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
กาหนด

4.1.1 (1) โครงการจัดทา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ
4.1.1 (2) โครงการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน
4.1.2 (2) มาตรการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลคูซอด

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

4.2 การ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
หรือการ
บริหาร
ราชการ
ตามช่องทาง
ที่สามารถ
ดาเนินการ
ได้

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จา่ ยเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูซอด
4.2.3 (1) กิจกรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

-

-

-

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

-

ไม่ใช้งบ
ประมาณ
(เพิ่มเติม
ปี 2565)

4.3 การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ท้องถิ่น

4.3.1 (1) โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.1 (1) โครงการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์แก่
บุคลากร
4.3.2 (1) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล

10,000

-

10,000

10,000

10,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-

หมาย
เหตุ

ไม่ใช้งบ
ประมาณ

(ไม่มีโครงการ
ในแผนฯ
ปี2565)
200,000
-

(เพิ่มเติม
ปี 2565)
ไม่ใช้งบ
ประมาณ
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มิติ

ภารกิจ
ตามมิติ

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.4 เสริม
พลังการมี
ส่วนร่วม
ของชุมชน
(Communi
ty) และ
บูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต

มิติที่ 4

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.4.1 (1) มาตรการเฝ้า
ระวังการคอร์รัปชันโดย
ประชาชน

3 มาตรการ 5
กิจกรรม 3 โครงการ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

10,000

-

-

-

-

210,000

210,000

210,000

200,000

หมาย
เหตุ
ไม่ใช้งบ
ประมาณ
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ: โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสาคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการ
ทางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้
สามรถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รั ป ชัน อย่ างจริ งจั งในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่ วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดนั้น ต้องนาหลัก
ธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริง จัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต
ควบคู่กับ การเปลี่ ยนแปลงค่านิยมไปในทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กลไกการนาหลั ก
ธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนาองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสสาหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีดาเนินงานที่ห น่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จึงได้จัดทาโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
และจริยธรรม
3.2 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.3 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
3.4 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมิชอบ
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่
คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ
อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทางานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริ ย ธรรมประจ าใจตนเองแล้ ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุ ล่ ว งไปด้ว ยดีและมีประสิ ทธิภ าพ
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้า
มารับบริการที่องค์กรนั้นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จึ งได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
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8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลมีจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
2. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ: โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสูง
หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตมนุษย์ เช่น น้า
ท่วม ภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เป็นต้น ส่วนหนึ่งก็มาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้นประเทศต่างๆทั่ว
โลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อี กทั้ง
สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิในพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จึงได้จัดทาโครงการ
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียวนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขียวในพื้ นที่ตาบลคูซอด เพื่อให้เกิดความร่มรื่น
พร้อมเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในตาบลคูซอด
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล และประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 20,000 บาท
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
3. ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ: โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ โลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิต ก๊าซออกซิเจน อีกทั้ง
เป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2
องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2503 กาหนดให้ “วันเข้าพรรษา”เป็นวันต้นไม้ประจาปีของชาติแทน ปี พ.ศ. 2532 พร้อมทั้งได้มีการ
เสนอคณะรัฐมนตรีว่า ปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้ที่ปลูกใน “วันเข้าพรรษา” ซึ่งเป็น
ช่วงกลางฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้า ต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดูแล้งทาให้ได้รับ ความ
เสียหาย จึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้ “วันวิสาขบูชา” ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝน
เป็นวันต้นไม้ประจาปีของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 ทาให้
ปัจจุบัน “วันวิสาขบูชา”จึงเป็น “วันต้นไม้ประจาปีของชาติ”
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู ซ อด ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ และตระหนั ก ถึ ง อ านาจหน้ า ที่
ตามพระราชบั ญญัติส ภาตาบลและองค์การบริห ารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล ดังต่อไปนี้ (7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ของตนเอง (๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป าไม้ ที่ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จึงจัดทาโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
ประจาปีของชาติ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3.2 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้าในการอุปโภค บริโภคและ
ทาการเกษตร
3.3 เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง ตลอดจนผู้นาชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กลุ่มจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลคูซอด ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3.4 เพื่ อสร้ างความรั ก ความสมัค รสมานสามั คคี “ร่ว มคิด ร่ว มท า” ของคณะผู้ บริห าร สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ตลอดจนผู้นาชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) กลุ่มจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้ บริ หาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นตาบล พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้างและลู กจ้าง
ตลอดจนผู้นาชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กลุ่มจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลคูซอด จานวน 100 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 300 ต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
บริเวณถนนทางเข้าที่ทาการ อบต.คูซอด ถึง ทางเข้าบ้านเวาะ หมู่ที่ 5 (1 อปท. 1 ถนน
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม) และพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อขออนุมัติดาเนินโครงการ
6.2 ประชุ ม ชี้ แ จงโครงการและประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการขอต้ น ไม้ เ พิ่ ม เติ ม
สาหรับปลูก
6.3 ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
6.4 รายงานผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
10.2 ได้เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้าในการอุปโภค บริโภคและทา
การเกษตร
10.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ตลอดจนผู้นาชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กลุ่มจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลคูซอด ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ตลอดจนผู้ น าชุม ชน อาสาสมัค รท้อ งถิ่น รั กษ์โ ลก (อถล.) หน่ว ยงานราชการทุกภาคส่ ว น กลุ่ มมวลชน และ
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดมีความรักความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทา” ของคณะ
ผู้บ ริ ห าร สมาชิกสภาองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้างและลู กจ้าง ตลอดจนผู้ นา
ชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กลุ่มจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี (อพ.สธ.) เป็ น โครงการที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงสื บ ทอดงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503
ทรงเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงดาเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชี ว ภาพ ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงมี พ ระราชด าริ ใ ห้ ด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ พื ช พรรณของประเทศ และด าเนิ น การเป็ น ธนาคารพื ช พรรณ
โดยได้ดาเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นใน
โครงการส่ ว นพระองค์ ส วนจิ ต รลดาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2536 เป็ น ต้ น มา โดยปรากฏในรู ปแบบกิ จกรรมต่ างๆ
ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้
สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนาพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษาในพื้นที่
ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษา
ประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การจัดทา
ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30 - 50 ปีและ
กิจกรรมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความ
เข้าใจ ตระหนักในความสาคัญเกิดความปิติ และสานึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจาชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศไทย สามารถนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ การสารวจค้นคว้า และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ ดังที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ ดาเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถทาให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์
ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการนามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษาจนปริมาณ
ลดลง และเกือบสูญพันธุ์จากถิ่นกาเนิดพืชบางชนิดมีมาช้านาน แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์จนอาจถูกละเลย
หรือถูกทาลายไปอย่างน่าเสียดาย
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ได้เข้าร่วมสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพะราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือโดยการจัดทาข้อมูลฐาน
ทรั พยากรท้องถิ่น ได้แก่ ทรั พยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่ ง อพ.สธ. ได้ ต อบรั บ การเป็ น สมาชิ ก เข้ า ร่ ว มสนองพระราชด าริ แ ล้ ว โดยมี ร หั ส สมาชิ ก ของหน่ ว ยงานคื อ
8-6330113 กิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เป็นกิจกรรมเพื่อปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิม มีการสารวจ
ทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ปกปั ก จัดทารหัสพรรณไม้ จัดทาทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพ
ทรั พยากรชีว ภาพ และทรั พยากรทางวัฒ นธรรมภูมิปัญญา เพื่ อให้ ทราบว่ามี ทรัพยากรที่มีค วามส าคัญ และ
มีลักษณะพิเศษ เพื่อจะนาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
คูซอด
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จึงได้ดาเนินการกิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีพื้นที่เป้าหมายคือ พื้นที่ป่าติดกับองค์การบริหาร ส่วนตาบล
คู ซ อด จ านวน 5 ไร่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯคื อ ผู้ น าชุ ม ชนประชาชนทั่ ว ไปและโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ต าบล
คูซอด เพื่อร่วมขยายเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ดังนั้น เพื่อสนองแนวพระราชดาริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเพื่อสร้างความ
เข้าใจ และทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน สร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนและประชาชนในตาบลคูซอด ตลอดจนการสร้างจิตสานึกในการรักษา อนุรักษ์ ดูแล
พันธุ์ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อสืบสานให้คงอยู่สืบต่อไป องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จึงได้จัดทาโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสนองแนวพระราชดาริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3.2 เพื่อสร้างความเข้าใจ และทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่
3.3 เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี ใ นชุ ม ชน สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ น าชุ ม ชนและประชาชนในต าบล
คูซอด
3.4 เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษา อนุ รั ก ษ์ ดู แ ลพั น ธุ์ ไ ม้ ที่ ค วรค่ า แก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ เ พื่ อสื บ สานให้
คงอยู่สืบต่อไป
3.5 เพื่อฝึกอบรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการฯ ผู้นาชุมชน หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนประชาชนในเขตตาบลคูซอด
3.6 เพื่อสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก จัดทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจัดทาทะเบียนทรัพยากรพืช
และทะเบียนทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ในพื้นที่ปกปัก
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการด าเนิ น งานปกปั ก ทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจ านวน 80 คน
ประกอบด้วย
- คณะกรรมการดาเนินโครงการ ฯ จานวน 80 คน
กิจกรรมที่ 2 การกาหนดเขตพื้นที่ และการสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
- พื้นที่ป่าที่ใช้เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จานวน 5 ไร่
- สารวจทรัพยากรพืชในพื้นที่ปกปัก จานวน 50 ชนิด
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
6. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 การกาหนดเขตพื้นที่ และการสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 30,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เป็นการสนองแนวพระราชดาริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
10.2 เป็นการสร้างความเข้าใจ และทาให้ตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในประเทศ
ไทย
10.3 เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติที่นาผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทาระบบ
ข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
10.4 ได้ปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้คงอยู่สืบต่อไป
10.5 ได้สารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก และมีฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจัดทาทะเบียนทรัพยากร
สัตว์ และทะเบียนทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ในพื้นที่ปกปัก
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเยาวชนในตาบล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การเปลี่ ย นแปลงในโลกที่ เกิด ขึ้น อย่ างรวดเร็ ว ทาให้ เยาวชนหลงเพลิ ดเพลิ น ในกระแสค่านิย มโลก
ตะวันออก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจแก้ปัญหาโดยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการ
พึ่งพายาเสพติด เด็ก และเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นอนาคต
ของชาติ เป็ น กลุ่ มคนที่มี พลั งอัน ส าคัญที่ส ามารถช่ว ยกันเสริ มสร้างกิ จกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒ นา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้
เด็ก กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศัก ยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดาเนินชีวิต จะช่วยให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้สังคม แต่กลับจะ
เป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุฯค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อ
ความเจริ ญก้าวหน้ าและมั่น คงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีล ธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้ เยาวชนมี
จริยธรรม มีศีลธรรมและค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเยาวชนใน
ตาบลคูซอด เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสานึกจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เยาวชนนาธรรมะ หลักคาสอนที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตและนา
หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม
3.3 เพื่อให้ปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เยาวชนในตาบลคูซอด
5. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดร่วมกับโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
และนาไปในประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2. ทาให้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม
3. ทาให้ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด”
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติ ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็ น อยู่ ในปั จจุ บั น ไม่ใช้ตาแหน่ งหน้ าที่ในทางทุจริตประพฤติมิช อบ โดยกาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลัก
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่องเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการสาธารณะ
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทา
ได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม
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จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่ทางานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น รูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างองค์ก ารบริหารส่วนตาบล เป็น
บุคคลที่มีความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานองค์กรจะบรรลุผล ได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรฐานในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง
แท้จริงต่อไป
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2558
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6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1
มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลไม่น้อย
กว่า 90%
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารไม่ต่า
กว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารงานส่วนตาบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าทีในการจัดทาบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนด ดังนั้นการที่องค์การบริหารส่วนตาบล
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ
ดาเนิน การโดยเปิ ดเผยและเที่ย งธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสี ยทางสั งคม ภาระต่อประชาชน
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่ใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดและชุมชนต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
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- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้ง
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบล บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่อ ระบบการรับเงินและกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนการ ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอานวยในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกระบวนการขั้นตอนภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสารธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือก และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดทาหลั กเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลั กเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจาปี 2562 และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประจาปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่
ต่ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่ วนตาบลคูซอด จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลด
ขั้นตอนการทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองคามต้องการของประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2563 โดย
ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจั ดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดให้สั้นลง
- ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 10 ตาบลคูซอด
- ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
- พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
4.2 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
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5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใ ดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
5.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ
5.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าว
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้บริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัด / กองคลัง / กองช่าง / กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
8.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
8.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
8.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชน
มีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ: มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดขึ้น
เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
3.2 เพื่อจั ดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6.3 จั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ยนเพื่ อ ใช้ เ ป็ น มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่ กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคูซอด ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้ นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้ าหน้ าที่รั บ ผิ ดชอบดาเนินการเกี่ ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนิน การจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใ นการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติ ราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ งาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้อ งการของประชาชน เพื่อ ประโยชน์ สุ ข
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคูซอด
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคูซอด
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.2 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6.4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
6.5 การจัดทาแผนการดาเนินงาน

40
6.6 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.7 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคูซอด
6.8 การติดตามและประเมินผล
6.9 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ: กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ ย งของหน่ ว ยงานให้ อยู่ ในระดับ ที่ย อมรั บได้ซึ่งจะทาให้ ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่ว ยงานบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อ
หารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆนอกเหนื อจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี
ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ
ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้ ง นี้ สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง อาจเกิ ด จากการก าหนดหน้า ที่ แ ละมอบหมายงานในหน่ ว ยงานไม่ เ หมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบั ติง านทั้งกระบวนการให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กาหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอดขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็ น ไปอย่ างประหยั ดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่ อให้ บุ คลากรมีการปฏิบัติ ตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสั ญญา ข้ อตกลง ระเบีย บ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปค. 4 และ แบบ ปค.5
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (ปค.1) และนาเสนอผู้บริหารพร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ: มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร
จึงมักจะกาหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคูซอด จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบกากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
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- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตาแหน่ง
- มีการประชาสั มพัน ธ์ไปยังหน่ว ยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสั มพันธ์ให้
ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดาเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด จะออก
คาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ใน
การที่องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ได้ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ
- มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุม คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมิน ผลการปฏิบั ติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบเช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษา
วินัยการปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
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- มีการแจ้ งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ออกคาสั่ งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
10.2 ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การ
โอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่บุคคลากร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในระบอบประชาธิป ไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาขนจะสามารถแสดงความคิ ดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องกับความจริง เป็นการสมควรกาหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้น
อันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
หรือต่อประโยชน์ที่สาคัญของเอกชน เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้
ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เกิดจากแนวความคิดที่
จะให้มีกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญ
คือเพื่อรองรับ "สิทธิที่ได้รู้" (right to know) ของประชาชนแม้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงาน
ของรัฐจะไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฯฉบับปี ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ และรัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี ๒5
๕๐ มาตรา ๕๖ โดยมีการออก พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕40 ขึ้นมาใช้บังคับ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เพิ่มเติมหมวดใหม่ว่าด้วย “หน้าที่ของรัฐ” ซึ่งหนึ่งในนั้นคือหน้ าที่ว่าด้วยการ
"เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ" ที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ โดยปรากฏในมาตรา ๕๙ ที่ว่า "รัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
หรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องจัดให้ประชาชนข้าถึงข้อมูลหรือข่ าวสารดังกล่าว
ได้โตยสะดวก" สิ่งที่รัฐธรรมนูญฯ ใหม่มีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฯเดิม ก็คือการเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นเพียง
"สิทธิของประชาชน" ให้มาเป็น "หน้าที่ของรัฐ" แทน นั้นคือรัฐต้องเปิด เผยอย่างอัตโนมัติโดยไม่จาเป็นที่ประชาชน
จะต้องไปร้องขอด้วยซ้า
ประกอบกับในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่งเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้ริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและหน้าที่ จะต้องรู้และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและ
ถูกต้อง ปั ญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบั ติร าชการเป็นประจาไม่ได้ เกิดจากการขาดความรอบคอบ ความช านาญ
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ด้านกฎหมาย เท่านั้น แต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบฯ ส่งผล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่นและเจ้ าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทาผิด
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และทาให้แก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ความเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากการไม่มีความรู้และไม่เข้าใจระเบียบฯ หรือมีการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจทาให้การกระทานั้นผิ ด
กฎหมาย ระเบียบฯ รวมทั้งถูกร้องเรียน และชี้มูลความผิด ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และที่สาคัญคือไม่สามารถดาเนินการสาเร็จตามที่วางแผนพัฒนาไว้ได้
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาแล้ว
จึงจัดทาโครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย คาสั่งและหลักเกณฑ์
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ต่างๆที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีตอ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและรับทราบสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
3.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาและสาระสาคัญของกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันให้กับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสานึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บ ริ หารอบต.คูซอด สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่ ว นตาบล พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคูซอด
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการฝึกอบรมเพื่อขออนุมัติโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6.2 ประสานงานในการจัดอบรม การจัดหลักสูตรข้อมูลที่ใช้ประกอบการอบรมและประสาน
วิทยากรบรรยาย
6.3 ดาเนินการอบรม
6.4 ติดตามประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 200,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ทาความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสาคัญของกฎหมาย
ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น
10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตสานึกและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทา
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิ กสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
และการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลคูซอด
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสระขวัญเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี

ภาคผนวก

