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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
       การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวในระดับท้องถิ่น ได้แก่การกระจาย
อ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่างๆของรัฐสามารถสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ
ท าให้แนวโน้มของการทุจริตเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกัน    
        ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภทดังนี้ 
         ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
         ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
         ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
         ๔) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
          ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
          ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
          ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
          สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
         ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต    
         ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม ท าให้คนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น      
         ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาประชาชน ขาดกลไกตรวจสอบความโปร่งใสที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้    
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         ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ    
         ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหนาที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือ “เพ่ิมรายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
         ๖) การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวต่อบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม    
          ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมเปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไป      
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
ให้การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
  #หมายเหตุ# การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็น
เพียงตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่จะน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถน า Swot Analysis และ Mckinsey,s ๗s หรือทฤษฎีอื่น ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม    
 
๒. หลักการและเหตุผล 
          ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสนอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีตัวชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International IT) 
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดย
ในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน  
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จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง     
            แม้ว่าในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามและป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการทุจริต(United Nation 
Convention Agents Corrupption- uncac) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานทางสังคม ซึ่งเป็น
สังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง(vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมถ์ที่
ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยมติดความสบาย ยกย่องคนที่มีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่อง
ปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งขอ
ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้เต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เริ่มจากปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Preception index Cpi) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด า เนินงานหลักออกไป ๖ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้     
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต    
           ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต   
           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏริูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต    
           ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”      
ค าอธิบาย     
          ยุทธศาสตร์ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นแนวทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความ
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนาวัฒนธรรมและการสื่อสารเพ่ือการ
เรียนรู้ อันจะน ามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและเสริมสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทาง
สังคม และองค์กรวิชาชีพในการสร้างสังคมโปร่งใสด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งแนวทางที่ได้จาก “BenchMarketing” โดยถอดบทเรียนและแนวทางการด าเนินงานด้านการป้องกัน
การทุจริตจากประเทศต่างๆที่ประสบความส าเร็จด้านการป้องกันการทุจริตและปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์
สุจริต ตลอดจนไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหา
ของประเทศไทย ควบคู่กับการด าเนินการต่อยอดกลไกหรือแนวทางที่มีอยู่เดิม ด้วยการบูรณาการและเปิด
โอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนอย่าง
เพียงพอเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว     
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้     
 กลยุทธ์     
          กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม      
           แนวทางตามกลยุทธ์ 
          ๑.พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกระดับ     
           ๒.การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีก าร
ประกาศใช้อย่างจริงจัง 
           กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
           แนวทางตามกลยุทธ์    
          ๑.กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
           ๒.พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย     
           ๓.พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ   
           ๔.การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
           ๕.การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
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         ๖.พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม    
 กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
      แนวทางตามกลยุทธ์ 
          ๑.น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต 
           ๒.พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การน าเสนอ/รูปแบบการป้องกันการทุจริตตาม
แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ    
           ๓.พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้ การป้องกันการทุจริตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต    
        แนวทางกลยุทธ์   
          ๑.สร้างชุมชนเฝ้าระวัง  ต่อต้านทุจริต 
           ๒.สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมหรือกฎหมาย
และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม(Social  Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง และ
เหตุผล 
          ๓.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต      
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
ค าอธิบาย    
            จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อ
เรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีต่อรัฐบาลทุกชุดที่ ผ่านมา จะเห็นได้
ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ  การต่อต้านการทุจริตของ
รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้ง
มวลของสังคมไทยในห้วงเวลามากกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจ านงทางการเมืองของ
ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม 
ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองและแน่วแน่ของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ตอบรับต่อเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยปรากฏทั้งในค าปรารภอันเป็นส่วนแสดงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ของปวงชนชาวไทย และปรากฏทั้งในส่วนเนื้อหาสาระในส่วนต่างๆอันเป็นการจัดโครงสร้างและระเบียบทาง
การเมืองการปกครองที่จะน าไปสู่การสร้างสังคมที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเห็นพ้องต้องกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไทยที่ผ่านมามิได้มี
เสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบร้อยเป็นเพราะผู้น าไม่น าพาหรือไม่นับถือย าเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง 
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอ านาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้วางกลไกป้องกัน ตรวจสอบและขจัดการทุจริตและ 
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ประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลได้เข้ามามี
อ านาจในการปกครองบ้านเมืองหรือเข้ามาใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 
           ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของ
ประชาชนที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาให้ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องและเพ่ือ
เป็นการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ ๓ จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์การน าเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมี
การน าเจตจ านงทางการเมืองการปกครองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีความเห็นพ้องสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้
มุ่งสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วม ในการต่อต้านทุจริต อันเป็นเจตจ านงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่ง
แก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองไทยให้เกิดเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยในท้ายที่สุด    
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้     
          กลยุทธ์ 
          กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการก าหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตต่อสาธารณชน 
           แนวทางตามกลยุทธ์    
          ๑.ก าหนดให้นักการเมืองต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนก่อน
ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
          ๒.ก าหนดให้พรรคการเมืองจัดท าเอกสารแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและ
เผยแพร่ให้แก่ประชาชน 
          กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ในทุก
ระดับ    
          ๑.ศีกษาและก าหนดแนวทาง/ข้ันตอนการติดตามมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
          ๒.การก ากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจเหน้าที่รัฐโดยประชาชน 
          ๓.การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดหลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการ
ทุจริต    
         แนวทางตามกลยุทธ์    
         ๑.ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
         ๒.ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการก าหนดกลยุทธ์และมาตรการในการปฏิบัติ
เจตจ านงทางการเมืองในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
         ๓.การส่งเสริมเจตจ านงทางการเมืองในระดับประชาชน 
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       กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้ได้
การรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
        ๑.ศีกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เพียงพอและเหมาะสม  
         ๒.จัดท าแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เพียงพอและเหมาะสม    
         กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้
การสนับสนุนตั้งต้น   
       แนวทางตามกลยุทธ์    
        ๑.การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
        ๒.พัฒนาต้นแบบกองทุนต่อต้านการทุจริตส าหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน    
                                                                                                                                  
        กลยุทธ์ที่ ๖  ประยุกต์นวัตกรรมในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานตามเจตจ านงทาง
การเมืองของพรรคการเมือง ที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ       
         แนวทางกลยุทธ์   
         ๑.ก าหนดให้พรรคการเมืองต้องแสดงแนวทางในการด าเนินนโยบายและแผนการใช้งบประมาณต่อ
นโยบายนั้นๆก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง    
         ๒.จัดท าระบบฐานข้อมูลแนวทาง/มาตรการในการป้องกันการทุจริตในแต่ละโครงการที่พรรคการเมือง
ได้หาเสียงให้กับประชาชน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
ค าอธิบาย    
         การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน์หรือการเอ้ือประโยชน์หรือการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอันเกิดจากการใช้อ านาจทางบริหารในการเสนอ
โครงการหรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใดๆอันเป็นผลให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการด าเนิน
ตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ และท าให้เกิดความเสียหายแก่รัฐการทุจริตในรูปแบบดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบ
มากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์
ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปร่งใส อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าผลการวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาสาธารณะต่างๆสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทุจริตได้
ตลอดเวลาแต่การทุจริตเชิงนโยบายมักจะเกิดข้ึนในขั้นการก าหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เนื่องจากเป็นวาระแรกที่นโยบายของพรรคการเมืองถูกก าหนดให้เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมามีหลายองค์กรอิสระ
และหลายหน่วยงานพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องอ านาจหน้าที่ตาม 
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กฎหมายไม่ได้มีการก าหนดให้มีอ านาจยับยั้งโครงการที่อาจน าไปสู่การทุจริตได้   รวมถึงขาดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการต่างๆที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายร่วมกัน         
              ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ จึงก าหนดให้มียุทธศาสตร์ 
“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดย
ก าหนดมาตรการกลไกเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (policy frommation) ขั้นการ
ก าหนดนโยบาย (policy formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (policy decision) ขั้นการน านโยบาย (policy 
Evaluation) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy Implemention) ขั้นการประเมินนโยบาย (policy 
Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 
          กลยุทธ์ที่ ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
           แนวทางตามกลยุทธ์ 
           ๑.การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
           ๒.การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการก่อตัวนโยบาย 
           ๓.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
          ๔.พัฒนากรอบชี้น าการก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
           ๕.พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator :PRI 
           ๖.พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
           ๗.ก าหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่ายงบประมาณ 
       หมายเหตุ เพ่ือแก้ไขการทุจริตในกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เช่นมีการเอ้ือประโยชน์กัน
ระหว่างภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เป็นต้น การทุจริตในกระบวนการอนุมัติงบประมาณ เช่นมีความพยายามผัน
งบประมาณเข้าสู่เขตพ้ืนที่เลือกตั้งของนักการเมือง เป็นต้น และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุม
งบประมาณ เช่น การทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกิดการทุจริตมากท่ีสุด      
           ๘.เสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
           ๙.การก าหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเกี่ยวกับการทุจริตเชิง
นโยบาย     
          ๑๐.การก าหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือเป็นความผิดในทางบริหาร 
         ๑๑.การสร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
         ๑๒.พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
         ๑๓.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย    
      กลยุทธ์ที่ ๒ การรายงานผลสะท้อนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (policy cycle feedback) 
     แนวทางตามกลยุทธ์    
       ๑.บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อรายงานนโยบาย 
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      กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ     
      แนวทางตามกลยุทธ์   
      ๑.การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ    
      กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
      แนวทางตามกลยุทธ์ 
      ๑.ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
      ๒.เผยแพร่องค์ความรู้ในการด าเนินนโยบายอย่างโปร่งใสและไร้การทุจริตให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต”   
ค าอธิบาย    
        ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้น โดยอาศัย
ทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืนๆและเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐแลเอกชนให้มีธรรมาภิบาล 
       กลยุทธ์ 
       กลยุทธ์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 
       แนวทางตามกลยุทธ์ 

1.พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละระดับ 
2.พัฒนาระบบการท างานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
3.เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบป้องกันการทุจริต 
 4.ยกระดับกลไกการก ากับติดตาม และประเมินผลการป้องกันการทุจริต 

       กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต    
       แนวทางตามกลยุทธ์    
       ๑.สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
       ๒.น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
       ๓.ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ      
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 
      แนวทางตามกลยุทธ์    
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      ๑.พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอน หรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ 
      ๒.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้และหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต (ก าหนดเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ)    
      กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
      ๑.พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
      ๒.ก าหนดแผนการติดต่อสื่อสารการตลาด (intergreted marketing communication imc) เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
      กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาวิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption 
perception index : cpi) ของประเทศไทย   
      แนวทางตามกลยุทธ์ 
      ๑.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน    
      ๒.การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
      แนวทางกลยุทธ์ 
      ๑.ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
      ๒.สร้างแรงจูงใจในการเป็นตัวอย่างองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
      ๓.ก าหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต อย่างเด็ดขาดและรุนแรง   
     กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 
     แนวทางตามกลยุทธ์ 
     ๑.พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
     ๒.ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส าหรับการป้องกันการทุจริต 
    กลยุทธ์ที่ ๘ การพัฒนาระบบและส่งเสริมการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ 
     แนวทางตามกลยุทธ์ 
        ๑.นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงป้องกันเพื่อต่อต้านการทุจริต 
        ๒.ปรับปรุงประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รองรับการป้องกันการทุจริต 
        ๓.สร้างแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการคลังของรัฐ    
        ๔.การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต    
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกแลพกระบวนการปราบปรามการทุจริต “ 
ค าอธิบาย   
        ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงพัฒนากลไกและกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ  
ปราบปรามการทุจริต การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการในการสอบสวนและไต่สวน การปรับปรุงและบูรณาการขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการด าเนินคดีที่
รวดเร็วมากขึ้น การวางแผนก าหนดทิศทางในการปราบปรามการทุจริตตามสถิติและฐานข้อมูล ระดับความ
เสียหาย/ความเร่งด่วน/จ านวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห์พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมาย
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ลดการด าเนินงานที่ล่าช้าและซ้ าซ้อน การคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสในคดี
ทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะท าให้การด าเนินคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะมี
การเผยแพร่เปิดโปงให้สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระท าทุจริต รวมไปถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตจามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ด้วย ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวมุ่ง เน้นการ
ด าเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (legislation) การบังคับใช้กฎหมาย
(enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ทันสมัยในการ
พัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและผู้กระท าผิดได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการ
ทุจริตและคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางตามกลยุทธ์ดังนี้    
        กลยุทธ์    
        กลยุทธ์ที่ ๑  ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
        แนวทางทางกลยุทธ์ 
        ๑.การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่าง  ๆ ให้มีความรวดเร็ว
เข้าถึงได้โดยง่าย   
        ๒.การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียน   
        กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 
        แนวทางตามกลยุทธ์     
        ๑.การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ มาตรา ๒๔๔)  
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      ๒.การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ มาตรา ๒๔๔)  
        กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ    
        แนวทางตามกลยุทธ์     
        ๑.การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๔๔) 
         ๒.การสร้างมาตรฐานการด าเนินการปราบปรามทุจริต 
         ๓.การพัฒนากลไกพิเศษ (fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และมาตรา ๒๔๔)   
          ๔.การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัด 
         กลยุทธ์ที่ ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
         แนวทางตามกลยุทธ์ 
         ๑.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อการพลวัตของการทุจริต 
         ๒.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในกระบวนการปราบปรามทุจริต
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล   
         ๓.การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือให้ความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแก้ไข
กฎหมาย    
         ๔.การบังใช้กฎหมายและด าเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเร่งด่วน/สถิติการทุจริต/ (เชื่อมโยง
กับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕)   
         ๕.การบังใช้กฎหมายและด าเนินคดีเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ (เชื่อมโยงรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๑๕) 
         ๖.การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐต้นสังกัดในการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทาง
วินัยในความความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
        กลยุทธ์ที่ ๕ บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
        แนวทางตามกลยุทธ์    
        ๑.พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริต
(เชื่อมโยงรัฐธรรมนูญ มาตรา๒๒๑ และมาตรา ๒๔๔) 
         ๒.จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามทุจริต 
         ๓.การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หน่วยงานประชาสังคม และหน่วยงาน
ธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๒๑ และมาตรา ๒๔๔) 
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        กลยุทธ์ที่  ๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต    
         แนวทางตามกลยุทธ์  
         ๑.การมีมาตรการในการคุ้มครองพยานและผู้ให้เบาะแส ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้
ถูกคุ้มครองได้ 
          ๒.การมีมาตรการในการคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามทุจริต    
          ๓.การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี     
          กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ
ปราบปรามทุจริต    
          แนวทางตามกลยุทธ์    
         ๑.การพัฒนาองค์ความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต (non- traing)    
         ๒.การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและ
เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต (traning)    
         ๓.การแบ่งปันความรู้ (knowledge chairing) และแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปราบปรามทุจริต 
        กลยุทธ์ที่ ๘ การเปิดโปงผู้กระท าผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระท า การ
ทุจริตเมื่อถึงท่ีสุด  
          แนวทางกลยุทธ์ 
          ๑.การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึง
การรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง      
         กลยุทธ์ที่  ๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสและเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริต     
         แนวทางตามกลยุทธ์    
         ๑.จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index) ของประเทศ
ไทย  
ค าอธิบาย   
         ยุทธศาสตร์ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศไทย เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและการจัดการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัด ก ากับติดตาม ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ  
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หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชนและต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย    
           ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
           กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษาและก ากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI) ของประเทศไทย    
           แนวทางตามกลยุทธ์ 
           ๑.ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ส าหรับการจัด
อันดับการรับรู้การทุจริต (cpi)    
           ๒.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)    
           ๓.เร่งรัด และก ากับ ติดตามการด าเนินการยกระดับดัชนีการรับรู้ของประเทศ 
           ๔.การจัดการรับรู้ 
           กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perxeption Index : CPI) ของประเทศไทย 
           แนวทางตามกลยุทธ์    
           ๑.วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาตร์ที่ ๕)เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Cpi) ของประเทศ    
           ๒.ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์     
           นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา        
 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆรวม ๑๑ ด้านโดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือนโยบายข้อที่ 
๑๐ สรุปได้ดังนี้     
          นโยบายที่ ๑๐ นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
          ด าเนินการจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนการด าเนินการของ
ภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการโดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่ กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ในระยะแรกกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็วทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการ
ด้านการท าธุรกิจการลงทุนและด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญเสริมสร้างระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการ
น าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย 
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เพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดย
ถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการ
ด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งทางด้านวินัยและคดีรวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความ
น่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหาเช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุนการใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆมาเป็น
บทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ     
        ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ     
         เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปกป้องและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้     
          ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้     
          ข้อ ๒  ในกรณีที่มีการกล่าวหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการ
หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว    
           ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด 
           ข้อ ๔ กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละสะเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ ๒ และข้อ 
๓ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญาแล้วแต่กรณี    
         ข้อ ๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา 
รวบรวมและด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔
และรายงานผ่านผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณา
อย่างต่อเนื่อง    
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          แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
วางรากฐานพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล       
          กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๔ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน     
โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”มหาดไทยใสสะอาด”    
           กระทรวงมหาดไทยด าเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๖๐) ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกป ระยุทธ์   จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเป็นกรอบและแนวทาง
ด าเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ซึ่งจะมีการด าเนินการใน ๓ ภารกิจ
หลักดังนี้     
                 ๑.การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ    
                 ๒.ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น       
                 ๓.สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” อ าเภอใสสะอาด” และ”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส
สะอาด” ทั่วประเทศ    
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน     
         ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     
         ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ฝ่าย
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น     
          ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governace)    
         ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
          ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
๔. เป้าหมาย    
           ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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 ๒. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ   
           ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
           ๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม     
           ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน        
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน    
          ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล รวมถีงหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน   
       ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้    
        ๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
         ๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต    
          ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน     
6. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด     
     ในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ได้น านโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ประกอบด้วย     
        ๑. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน     
            ๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคมสายหลักให้ได้มีมาตรฐาน เช่นการก่อสร้างถนน
สายหลักของต าบลและถนนสายภายในหมู่บ้านให้มีมาตรฐานในการใช้งาน    
            ๒. ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายรองให้ได้มาตรฐาน เพ่ือขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ถนน
สายหลักให้มีความสะดวกต่อการใช้บริการ     
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  ๓. การปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนทั้งต าบล    
             ๔.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการเกษตร
มากที่สุด เช่นการขุดลอกและการก าจัดวัชพืช 
              ๕.ปรับปรุงพัฒนาและก่อสร้าง คูคลองส่งน้ าและคูคลองระบายน้ าเพ่ือการเกษตรให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการ    
              ๖.ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ โดยการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ต าบลปะโด      
          ๒. นโยบายด้านการศึกษา   
                 ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปะโด    
                 ๒.พัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานการจัดการการ
เรียนการสอน 
                 ๓.สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน    
                  ๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลปะโดและปานัน 
                  ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชน ทั้งใน
ระบบและนอกระบบห้องเรียน      
                   ๖.ให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา          
                   ๗.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น และผู้ทรงปัญญาในชุมชนได้มีส่วนร่วมกันในการจัดการ
เรียนรู้ในชุมชนตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
        ๓. นโยบายด้านสาธารณสุข 
                    ๑.สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในระดับหมู่บ้านให้มีการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ    
                     ๒.สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้มีความรู้สอดคล้องกับ
ภารกิจและบทบาทด้านสาธารณสุข     
                     ๓.การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพต าบล 
                     ๔.สนับสนุนและส่งเสริมมาตรการป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด    
                     ๕.สนับสนุนการด า เนินงานตามโครงการต้านภัยยาเสพติดในชุมชนต่าง  ๆ และ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่     
                     ๖.ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่งของต าบลปะโด
และปานัน 
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 ๔. นโยบายด้านการศาสนาและวัฒนธรรม     
                ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
                     ๒.สนับสนุนและร่วมมือสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
                     ๓.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมต าบลปะโด 
                     ๔.สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน     
 ๕. นโยบายด้านกีฬา นันทนาการ และสิ่งแวดล้อม   
                  ๑.สนับสนุนเครื่องออกก าลังกายให้กับทุกหมู่บ้าน 
                   ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
                     ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในต าบล 
                     4.ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายนอกระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดและระดับเขต 
                     ๕.ส่งเสริมให้มีลานกีฬาประจ าต าบลและสวนสาธารณะ 
        ๖. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมสงเคราะห์    
                    ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร   
                     ๒.จัดตั้งศูนย์พันธุ์ข้าวประจ าต าบล 
                     ๓.จัดตั้งกลุ่มกลุ่มอาชีพระดับต าบล กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรต าบลปะโด    
                     ๔.สนับสนุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพประจ าต าบลในหมู่บ้าน 
                     ๕.สนับสนุนอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส 
                     ๖.ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และสนับสนุนบทบาทสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรชุมชนในทุกระดับ   
                     ๗.จัดสร้างที่อยู่ให้แก่คนยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม      
                     ๘.สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม      
                     ๙.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารชุมชน  
 ๗. นโยบายด้านการเมืองและการบริการ 
                   ๑.ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัดปัตตานี นโยบาย
อ าเภอมายอ เพ่ือสร้างเถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนต าบลปะโด 
                    ๒.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานและการให้บริการ
ประชาชน 
                    ๓.มุ่งพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน    
                    ๔.เพ่ิมประสิทธิภาพต่อการจัดเก็บรายได้ ให้ความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษี  
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  ๕.น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้บริการประชาชน เพ่ือความสะดวกเหมาะสม
กับความเจริญของบ้านเมือง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีการประเมินที่เป็นระบบและเป็นธรรม     
                   ๖.บริหารเชิงรุกโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทุกหมู่บ้านและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน   
    ๘. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
              ๑.จัดให้มีการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการ
ฝึกอบรม อป.พร. ประจ าหมู่บ้านและจัดหาเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวัง
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลา     
                    ๒.จัดมีการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังภัย 
และประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงาน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      ส่วนที่ 3    
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาและฝ่ายประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๑.ชื่อโครงการ  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การต่อต้านการทุจริต     
๒.หลักการและเหตุผล    
                  ในสภาวะปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นเริ่มมีแนวโน้มที่รุนแรงและเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆรวมทั้ง
ปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการบริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาค 
ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ
ขององค์กร      
                  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าวโดยเห็นว่าการสร้างองค์กรในภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
การปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาไว้วางใจในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การต่อต้านการทุจริตขึ้น        
๓.วัตถุประสงค์    
          ๑.เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ๔ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘)  
           ๒.เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด กับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
           ๓.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกท่ีดีใน
การให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสมอภาค ท าให้การบริหารราชการ   
           ๔.เพ่ือให้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปะโด เป็นกรอบในการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
           ๕.เพ่ือสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะโด    
           ๖.เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 



 

            ๗.เพ่ือด าเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง    
๔.เป้าหมาย    
                  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๕.พื้นที่ด าเนินการ    
                  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ต าบลปะโด อ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
๖.วิธีด าเนินการ    
                  ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
                   ๒.มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
                   ๓.จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
                   ๔.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ  
๗.ระยะเวลาด าเนินการ  
             ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ )      
๘.งบประมาณในการด าเนินการ    
             ๑๐,๐๐๐   บาท        
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ      
             ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
๑๐.ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
            ๑.ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม   
             ๒.ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ    
             ๓.ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลกรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    
๑.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ อบต. 
๒.หลักการและเหตุผล    
                 กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ  
อ านวยความสะดวกและให้บริการ แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ยืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย ไม่เลือกปฏิบัติ 



 

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน รักษา
มาตรฐาน คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ    
                 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของอบต.ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน       
๓.วัตถุประสงค์ 
    ๑.เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ ชัดเจนและเป็นสากล 
          ๒.เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
          ๓.เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
          4.เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ     
          ๕.เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน        
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต    
              ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด      
 
๖.วิธีด าเนินการ 
             ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปะโด บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
              ๖.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือแบ่งปัน
และเห็นคุณค่าการสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  
              ๖.๓ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ณ ศาสนสถานต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด   
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
              ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ –๒๕๖๘)        
๘.งบประมาณด าเนินการ 
             ๒๐,๐๐๐   บาท 



 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
             ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด    
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
          ๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
           ๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
  
     ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑.ชื่อโครงการ :โครงการคุณธรรมน าใจภักษ์รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
๒.หลักการและเหตุผล 
              ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่ามากขึ้น ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนจึง
ได้ท าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความ
สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙) ทรงห่วงใยในปัญหาปริมาณ
ป่าไม้ของประเทศกลับมามีความสมดุลมากขึ้นพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นวิธีนานาประการที่จะเพ่ิมปริมาณ
ของป่าไม้ในประเทศไทยให้มากขึ้นและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน  
คือแนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง “ปลูกป่า ๓ อย่างได้แก่ ป่าส าหรับใช้สอย ป่าส าหรับเป็น
ไม้ผล และป่าส าหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ ๔ อย่างได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์  
พออยู่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย พอกินหมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่นไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้นเพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด มีหน้าที่คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จึงได้ท าโครงการคุณธรรมน าใจภักษ์รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  
๓.วัตถุประสงค์   
        ๑.เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ในความดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
        ๒.เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน   
        ๓.เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน     
        ๔.เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม    
        ๕.เพ่ือเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของคนในชุมชน 
๔.เป้าหมาย   



 

            ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป 
๕.พื้นที่ด าเนินการ   
             องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด    
๖.วิธีการด าเนินการ       
             ๖.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
              ๖.๒ จัดท าโครงการ   
              ๖.๓ ด าเนินการตามโครงการ 
๗.ระยะเวลาการด าเนินการ    
                 ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 
๘.งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
                ๓๐,๐๐๐   บาท   
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด     
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
              ๑.เกิดความสามัคคีและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน       
               ๒.ประชาชนมีจิตส านึกในการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
               ๓.มีแหล่งอาหารธรรมชาติแก่ชุมชน  
      
๑.ชื่อโครงการ โครงการเพาะช ากล้าไม้ของ อบต.    
๒.หลักการและเหตุผล 
             เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลปะโดและปานัน เป็นพื้นที่การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้นการเกษตรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของต าบล แต่เนื่องด้วย
สภาวะการเสื่อมโทรมของดิน ป่าไม้ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพโดยทั่วไปของต าบลมีแหล่ง
ธรรมชาติน้อย ท าให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ าในการท านาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในต าบลเป็น
อย่างมาก 
               เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลปะโดจึงได้จัดท าโครงการเพาะช ากล้า
ไม้ของอบต. ขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งผลิตกล้าไม้ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รวมถึงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับประชาชนอีกด้วย 
๓.วัตถุประสงค ์
              ๓.๑ เพ่ือเป็นแหล่งผลิตกล้าไม้ของต าบลปะโด 
               ๓.๒ เพ่ือให้ความรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
               ๓.๓เพ่ือให้ต าบลปะโด มีพื้นท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
               ๓.๔เพ่ือเป็นแหล่งอาหารผักพ้ืนบ้าน ผักริมรั้ว ให้แก่ประชาชน 
๔.เป้าหมาย 



 

              จ านวน   ๗   หมู่บ้าน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
๖.วิธีด าเนินการ 
          ๖.๑จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
           ๖.๒มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
           ๖.๓ จัดท าก าหนดการและด าเนินตามโครงการ 
           ๖.๔สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการ 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     
๘.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
             ๔๕,๐๐๐   บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ    
             ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
             ๑๐.๑ต าบลปะโดและปานันมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
              ๑๐.๒สภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศของต าบลดีขึ้น 
              ๑๐.๓ปัญหาภัยแล้งลดลง 
              ๑๐.๔มีแหล่งอาหารผักพ้ืนบ้านเพิ่มข้ึน ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
๑.ชื่อโครงการ  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักษ์รักพื้นที่สีเขียว 
๒.หลักการและเหตุผล 
             เนื่องด้วยในปัจจุบันโลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ(Climate 
Change)ท่ีท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวเป็นต้น ส่วน
หนึ่งมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้นประเทศต่างๆทั่งโลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขสภาวะ
โลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูด
ซับคาร์บอนไดออกไซค์ แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ ของพ้ืนผิวใน
พ้ืนที่นั้นๆลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม องค์การบริหารส่วนต าบลปะโดจึงได้จัดท า
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักษ์รักพ้ืนที่สีเขียวขึ้น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ร่มรื่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด 
น่ามอง อีกท้ังยังท าให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชนอีกด้วย      
 
 



 

๓.วัตถุประสงค ์
             ๑.เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 
              ๒.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในต าบลปะโด  
              ๓.เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
             ๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่นและคลายร้อยแก่ประชาชน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
             จ านวน   ๗   หมู่บ้าน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด     
๖.วิธีด าเนินงาน 
              ๑.ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกิจกรรม    
               ๒.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้      
               ๓.จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ      
               ๔.ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กร องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชนและประชาชนในท้องถิ่น 
                ๕.ดูแลรักษาและติดตามผลโครงการ 
๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
                ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
                 งบประมาณ  ๕๖,๐๐๐    บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
                 ๑.ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  ๒.ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
                  ๓.ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  ๔.ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้าวความสามัคคีและสร้างความร่ม
รื่นในชุมชน 
 
๑.ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.หลักการและเหตุผล 



 

               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถึชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมอง
โลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความม่ันคงและยั่งยืน
ของการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน ค านึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในชีวิตประจ าวัน   นโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ(คลช.)รัฐบาลปัจจุบันให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมามีนโยบายใน
การช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อยและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตโดย
ความร่วมมือของภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ลดปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก เช่นปุ๋ยเคมี 
ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์และค่าเช่าที่ดินรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ปลอดภัย     
               แนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙) ยึดทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มี
ความรู้เท่าทันโลก เน้นในการด าเนินชีวิต เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 
รัฐบาลปัจจุบันน าโดย 
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น้อมน ามาเป็นนโยบายและพัฒนาให้ความส าคัญกับความ
เป็นอยู่ของเกษตรกร เน้น”คน”เป็นศูนย์กลางการพัฒนา อีกทั้งการพัฒนานั้นจะต้องเริ่มต้นระดับครัวเรือน 
ระดับท้องถิ่น จึงจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน       
              องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ความรู้ด้านวิชาการ การปฏิบัติอย่างถูกต้อง การแก้ไขปัญหา น าความรู้ที่
ได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเกษตรระดับต าบล น าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืนๆอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน     
๓.วัตถุประสงค ์
            ๑.เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน    
             ๒.เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกร วิธีการลดต้นทุนการผลิต การบริหารด้านต่างๆในด้านการเกษตร 
             ๓.เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
เกษตรกรและหน่วยงานต่างๆ 
๔.เป้าหมาย 
            ๑.กลุ่มเกษตรกร  จ านวน   ๑๐๐  คน 
             ๒.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง 
 ๕.พื้นที่ด าเนินการ 
                องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด    
 ๖.วิธีด าเนินการ   
            ๑.จดัท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
             ๒.มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง 



 

             ๓.ด าเนินการตามโครงการ   
             ๔.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 ๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
             ๔  (พ.ศ.๒๕๖๕  - พ.ศ.๒๕๖๘ )   
 ๘.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ   
             ๑๐,๐๐๐   บาท    
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ    
                ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด      
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                 ๑.เกิดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ๒.เกษตรกรได้น าแนวคิดใหม่ๆเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการระหว่างเกษตรกร
ด้วยกัน ผู้น าชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
                  ๓.เกษตรกรได้รับความรู้ด้านวิชาการเกษตรกร วิธีการลดต้นทุนการผลิต การรวมกลุ่ม สามารถ
น าไปเพ่ิมผลผลิตของตนได้ 
            
๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑.ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาด้วยหลักศาสนา (ปลุก-ปลูกจิตส านึก) 
๒.หลักการและเหตุผล    
                  ในปัจจุบันการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสพัฒนาทาง
เทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนและปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่ง
ท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิด
ปัญหาต่างๆของสังคมตามมาเช่น ส าหรับเด็กและเยาวชนได้แก่ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาเด็กติดเกมส์ ส าหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ 
ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น   องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ได้
เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวนี้ จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักศาสนา โดยเฉพาะการฝึกอบรม
คุณธรรมในเด็กและเยาวชน กลุ่มข้าราชการและพนักงานส่วนต าบล จะช่วยให้จิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี มี
เมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้เกิดพ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ ท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว     
                   องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ได้จัดท าโครงการพัฒนาจิตใจด้วยหลักศาสนา(ปลุก -ปลูก
จิตส านึก)ขึ้นประกอบกับนโยบายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรมและส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพให้ท างานสูงสุด ท างาน
อย่างมีความสุขและเป็นพลังแผ่นดินที่ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
๓.วัตถุประสงค์     



 

          ๑.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรมสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
          ๒.เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะ
การท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
          ๓.ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
๔.เป้าหมาย   
           ๑.พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
            ๒.เด็กและเยาวชนในต าบลปะโดและปานัน 
            ๓.ประชาชนทั่วไปในต าบลปะโดและปานัน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
๖.วิธีการด าเนินการ 
                 ๑.จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหาร 
                  ๒.ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนวืทยากร 
                  ๓.ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการ 
                  ๔.เข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่วันเวลาที่ก าหนด 
                  ๕.สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการด าเนินโครงการ(แบบสอบถาม) 
                  ๖.รายงานผลการฝึกอบรม 
๗.ระยะเวลาการด าเนินการ 
                   ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘)         
๘.งบประมาณด าเนินการ 
                     ๑๐,๐๐๐    บาท 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ    
                     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
๑๐.ตัวช้ึวัด/ผลลัพธ์   
                     ๑.เด็กและเยาวชนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันได้    
                      ๒.พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ลูกจ้างฯ มีทัศนะคติที่ดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการ
ท างานอย่างมีความสุขพัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
                      ๓.ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต รู้คุณค่าของหลักธรรมทางศาสนา 
สามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   
   
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
           ๒.๒มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ    
 ๑.ชื่อโครงการ  โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
 ๒.หลักการและเหตุผล      



 

              องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒และตามหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผ
น าพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดการบริการสาธารณะให้กาประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่า
ภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
             เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใส
ในการบริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพอพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา    
๓.วัตถุประสงค์     
              ๑.เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะในการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจ 
               ๒.เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน    
               ๓.เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
              ๔.เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
              ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด จ านวน ๒ ครั้ง/ป ี
๕.พื้นที่ด าเนินการ   
              พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด    
๖.วิธีด าเนินการ   
               ๑.ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ   
                ๒.ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
                ๓.สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจ 
                ๔.ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
                ๕.น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน   



 

 ๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
                ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘) 
๘.งบประมาณด าเนินการ   
                 ๒๐,๐๐๐  บาท    
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
             ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด    
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์    
          ๑.ผลผลิต 
             ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  
๑  ฉบับ 
          ๒.ผลผลิต    
               -ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐   
              -การให้บริการสาธารณมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     
       ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน   
       ๑.ชื่อโครงการ มาตรการ”ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”   
       ๒.หลักการและเหตุผล    
               มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าสาร” โดยมี
เจตนารมภ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการรับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ 
               ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด
จึงได้จัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็ นและใช้สิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนเองต่อไป     
๓.วัตถุประสงค์    
         ๑.เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
         ๒.เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปะโด 



 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
             จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด  จ านวน  ๑   แห่ง 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
              ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
๖.วิธีด าเนินการ   
           ๑.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล    
           ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน    
           ๓.มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณการเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อลังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
            ๔.มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
            ๕.มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  
            ๖.มีการบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
            ๗.มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
  ๗.ระยะเวลาด าเนินการ   
                 ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ –๒๕๖๘) 
  ๘.งบประมาณด าเนินการ   
                  ๓๐,๐๐๐  บาท   
  ๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ    
                 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด     
   ๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
               ๑.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
                ๒.หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการ 
                ๓.สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
     ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 ๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
 ๒.หลักการและเหตุผล 
                การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชนหรือท าโดยการ
สอน การฝึกอบรมชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกันมีกิจกรรมเพ่ิม
คุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเป็นเครือข่าย
ชุมชนและมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน 
“สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน กระบวนการชุมชน คือพฤติกรรมหรือการกระท า
ร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกันตัดสินใจวางแผน



 

ด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชนร่วมกัน  แผนชุมชน 
หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้น จากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท าแผนขึ้นใช้เป็นแนวทาง ใน
การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญร่วมกันได้ 
โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมก าหนดแนวทางและกิจกรรมพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพา
ตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถึชีวิต วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง วิธีการร่วมมือกันท างานของหน่วยงาน
สนับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชน ทุกภาคส่วนโดยยึดหลักการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 
ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่องโดยใช้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือด าเนินกิจกรรมพัฒนา ให้เป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการมีทั้งบูรณาการด้านกลไก 
บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ แผนงานและงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
อีกด้วย เพ่ือให้การด าเนินการประชุมประชาคมแผนชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมาย หมู่บ้าน
ได้มีแผนชุมชนซึ่งมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปะโดจึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมแผนชุมชนขึ้น 
 ๓.วัตถุประสงค์    
             ๑.เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน 
              ๒.เพ่ือให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างเหมาะสม    
             ๓.เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการและสามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาท้องถิ่นได้     
๔.เป้าหมาย    
              จ านวน    ๗    หมู่บ้าน 
๕.พื้นที่ด าเนินการ    
              จ านวน    ๗  หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด     
๖.วิธีด าเนินการ    
               ๑.ประชุมผู้บริหาร ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อม
และวางแผนด าเนินการ      
                ๒.ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสาย 
                ๓.ด าเนินการจัดท าประชาคม ทั้ง ๗ หมู่บ้านตามก าหนดการ 
                ๔.ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน 
                ๕.ส่งแผนชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ    
                ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘)    
๘.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ        
                ๔๐,๐๐๐   บาท      
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ   



 

                 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                ๑.คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
                ๒.คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้   
                ๓.หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชน ตอบสนองความต้องการของประชาชนและบูรณาการ
รว่มกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๑.ชื่อโครงการ โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน    
๒.หลักการและเหตุผล 
            ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่ส าคัญเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก
ของการกระจายอ านาจการปกครองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจและก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและตรวจสอบ
การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิธีการประชุมประชาคมและการเสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาต าบล จึง จัด
โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโดขึ้น เพ่ือรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียนต่างๆทั้งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโด สามารถสนองตอบความต้องการและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงและทั่วถึง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน    
๓.วัตถุประสงค ์
           ๑.เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
           ๒.เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลปัญหาและความเดือดร้อนจ าเป็นเร่งด่วนและได้รับข้อมูลความ
ต้องการในการเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน 



 

           ๓.เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะความต้องการในการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง     
        ๔.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและต าบล    
        ๕.เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างกับประชาชนในท้องถิ่น    
        ๖.เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการประชาคมท้องถิ่น มาใช้ประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่    
๔.เป้าหมาย 
            เป้าหมายหลัก – ประชาชนในต าบลปะโดและปานัน จ านวน  ๗  หมู่บ้าน 
             เป้าหมายรอง  - หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชน ใน
พ้ืนที่ต าบลปะโด 
๕.วิธีการด าเนินการ    
             ๑.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
              ๒.ตัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เพ่ือจัดประชุมประชาคมต าบล 
              ๓.ด าเนินการประชุมประชาคมต าบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
              ๔.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ ที่ได้จากการ
ประชุมประชาคมมาใช้ประกอบในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโดเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 
              ๕.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปะโดและ
ประกาศใช้ต่อไป     
๖.พื้นที่ด าเนินการ   
               ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
๗.วิธีด าเนินการ 
              ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
               ๒.มอบงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้อง 
              ๓.จัดท าตามโครงการ 
              ๔.สรุปผลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๘.ระยะเวลาด าเนินการ 
              ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘) 
๙.งบประมาณด าเนินการ    
               ๗๐,๐๐๐  บาท 
๑๐.ผู้รับผิดชอบโครงการ    
               ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด 
 



 

๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                ๑.ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด ได้รับข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน จ าเป็น เร่งด่วนและ
ได้รับข้อมูลความต้องการของประชาชน 
                 ๒.ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและเสนอความต้องการในการ
ก าหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
                 ๓.ประชาชนได้มีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบลกับ
ประชาชน 
                 ๔.ประชาชนได้มีทัศนคติและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้น าท้องถิ่น    
                 ๕.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙     
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