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ค าน า 
   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและ
มีคุณค่า  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง  ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง จึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี   พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔  ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็น
การถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ ด้วย  
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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 
 

บทน ำ 
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   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ  
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต 
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เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหาร จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลกรงปินัง   จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้น
ให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
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ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ใน
การรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี  พ.ศ. ๒๕๔๖   
          องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได ้และเป็นไปตามแผนจังหวัดยะลาใสสะอาด  
 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต  
   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 

๑. แผนปฏิบัติการป้องกนัการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

มิติที่ 1 การสร้าง
สังคมไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

มิติที่ 2 การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

มิติที่ 3 การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการจ่อตา้น
การทุจริตของผู้บริหาร 

มาตรการการใช้ดลุพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ด ี

การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็น
ที่ประจักษ ์

มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจรติ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็น
การอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกจิการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบรหิารราชการปฏบิัติ
หรือการบรหิารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

เสรมิพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

การรับฟังความคดิเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

       
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.๑ การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.โครงการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานส่วนต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 

  

2.โครงการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 5,000 5,000 5,000 5,000   

3.กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ให้กับบุคลากรขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

            
1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ 
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการกลุ่ม
ฮาลาเกาะฮ ์ 30,000 30,000 30,000 30,000   
2.โครงการจัดเก็บภาษสีัญจร ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   

3.โครงการอบรมผู้มหีน้าท่ีเสยีภาษี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
  

4.โครงการอบรมสร้างจิตส านึก ดา้นความสะอาด
ภายในมัสยิด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

  



ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น  

4.โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 
  

1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
  
  

1.โครงการปัจฉิมนเิทศแก่เด็กนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000   

2.โครงการค่ายอบรมคณุธรรมจรยิธรรมส าหรับเด็ก
นักเรียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
  

3.โครงการตาดีกาสมัพันธ์   130,000 130,000 130,000 130,000   
4.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้สู่โลกกว้าง 100,000 100,000 100,000 100,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

1.โครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกรงปินังในการปอ้งกันการทุจริต 15,000 15,000 15,000 15,000 

  
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ  
  
  
  

1.โครงการส่งเสรมิมาตรฐานคณุธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง ๐ ๐ ๐ ๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๐ ๐ ๐ ๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3.กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการ จัดหาพัสดุ 

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
4.โครงการจ้างส ารวจ ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 20,000 20,000 20,000 20,000   

  
     

  
     



 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๑.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
๐ ๐ ๐ ๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิ ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1.โครงการประกวดพนักงานดีเดน่ 
๐ ๐ ๐ ๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

            

            

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  1.กิจกรรม “การจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินัง” 

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

2. กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ 
ปฏิบัติราชการของ อบต.กรงปินัง  

๐ ๐ ๐ ๐ 
ไม่ใช้

งบประมาณ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1.โครงการจัดท าวารสาร  อบต. 65,000 65,000 65,000 65,000   

 
          

            
            

            
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การ
รับและ 
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของประชาชน 

1.โครงการประชุมประชาคมระดบัหมู่บ้านและระดับ
ต าบลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรงปินัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   

๒.การด าเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
อบต.กรงปินัง 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  3.มาตรการก าหนด ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่อง ร้องเรียน  ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 
    

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

  
     

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุน
การ จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกรงปินัง 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  
3.แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา    

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด  

            
1.โครงการจัดท า รายงานการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางท่ีสามารถ
ด าเนินการได้  

            
            
            

            

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  

1.โครงการฝึกอบรม ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน อบต. 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมศึกษาดู
งาน 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐   

๒.กิจกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) และบูรณาการ
ทุกภาค 
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนยร์วม
ข่าวการจัดซื้อจดัจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอประจ าอ าเภอกรงปินัง 20,000 20,000 20,000 20,000   



 



ส่วนที่ ๓ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม      จากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือ
ตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีใน
การ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์
สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินังมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอิสลาม ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และ
ในการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล  ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง
ให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ 
การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
        องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
 
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรงปินัง และวิทยากรจากภายนอกบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
เป็นต้น  
         6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญ และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ มัสยิดต่างๆ  
7. ระยะเวลา ในการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล   มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล   ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและ
ประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกรงปินัง   
 

2. หลักการและเหตุผล : 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ได้ก าหนด“แผนพัฒนา”  หมายความว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็น
แผนก้าวหน้า และมีหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  “โครงการพัฒนา” 
หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 5 (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณา
จากอ านาจหน้าที่  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน   ประกอบกับข้อ 7 (1) แห่งระเบียบ
เดียวกันก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น การพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จากความ
เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าว จึงจ าเป็นจะต้องสร้าง
กระบวนเรียนรู้และก าหนดกรอบการจัดท าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
สัมฤทธิผล ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ เกิดบูรณาการความคิด การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในพ้ืนที่ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.
2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564)ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการ
ภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และคุณภาพ   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  จะด าเนินการจัดท าโครงการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าลกรงปินัง ประชุม
ประชาคมเพ่ือรับฟังข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแสวงหาการตัดสินใจจากประชาชนเพ่ือด าเนินการตาม
ภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือสามารถน าไปจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถ ร่วมกัน

จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ  
2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้

อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ  
3. เพ่ือให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความต่อเนื่องกัน และ

เชื่อมโยง สอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสาน
ความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 9 หมู่บ้านในต าบลกรงปินัง อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  
 

5. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าประกาศ ก าหนดการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ  
2. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากก านัน / ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่เพ่ือขออนุญาตจัดการประชุม

ประชาคมฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งให้ทราบหรือที่นัดหมาย  
3. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามก าหนดการ โดยแจ้งในที่ประชุมประชาคมได้รับทราบถึง 

วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ อบต. และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะสภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาหมู่บ้านที่เกิน
ศักยภาพ และลงมติเห็นชอบเพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

4. สรุปและรายงานผล  
 

6. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ  
 - ระดับต าบล  ภายใน เดือนตุลาคม   ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง   

 - ระดับหมู่บ้าน ภายในเดือน ตุลาคม ณ หมู่ที่ 1 – 9 
 

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
-  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
 

8. งบประมาณ ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดั บต าบล
เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง งบประมาณ 50,000 บาท   
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทุกหมู่บ้าน สามารถจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถใช้ไปใช้
เป็นเครื่องมือ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอย่างมีทิศทาง เป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการและช่วยแก้ไข
ปัญหา ความเดือดร้อนของหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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2. หมู่บ้าน มีแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการภายใน  และประสานงานด้าน
งบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน  ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ใช้เป็นแนวทางการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน 

4. กรอบแนวทางการพัฒนาระหว่างหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสอดคล้องประสาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการพัฒนา 

 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ   :  โครงการอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
 

2.  หลักการและเหตุผล  :   
 

 รัฐบาล  มีนโยบายให้ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น ให้เพียงพอต่อการด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่จะให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม
เป้าหมายนั้น จะต้องมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนผู้เสียภาษี เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้เสียภาษีมาช าระภาษี และเพ่ือมุ่งเน้น
ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งด้านการคลังที่พ่ึงตนเองได้  
 

 ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้ช าระภาษีตระหนักถึงประโยชน์จากการช าระภาษีจะต้องปฏิบัติในหลาย
แนวทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ทางสื่อชนิดต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ การเชิญกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพ่ือเข้า
ร่วมสร้างความเข้าใจโดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น การอ านวยความสะดวก   การบริการที่ดี
เพ่ือสร้างความประทับใจ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมทางเลือกและบริการ
ส าหรับผู้ช าระภาษี  ตลอดจนการจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถจัดเก็บภาษี ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม 
 

 ดังนั้น  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  จึงได้จัดท าโครงการอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี    
ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนผู้เสียภาษีเพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีในการช าระภาษีท้องถิ่น  ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  อันจะส่งผลให้เป็นการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังอย่างยั่งยืน   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  ให้ประชาชน
เสียภาษีในก าหนดระยะเวลา ตลอดจนการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร  หรือ  
สถานที่สะสมอาหาร 
 3.2   เพ่ือก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนโดยสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นจริง 
 3.3   เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลกรงปินังอย่างทั่วถึง 



20 
 

 3.4   เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.5   เพ่ือประชาชนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ  
 3.6   เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้สึกเกี่ยวพัน  มีส่วนได้เสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การเสียภาษีให้กับท้องถิ่น 
 3.7  เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลในการกระจ่ายอ านาจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3.8  เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการ  ขั้นตอนการช าระภาษี  รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 อบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ต าบลกรงปินัง จ านวน 9 หมู่บ้าน  จ านวน  
50  คน  ผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  จ านวน  15  คน  ผู้สังเกตการณ์  จ านวน  
15  คน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด  อ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการเสียภาษี  ประชาชนรับรู้ถึงพ้ืนที่  เขตป่าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
กรงปินังสามารถจัดเก็บภาษีได้  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการ  ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี  
โดยคาดว่าจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีงบประมาณ       
5. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ภายในมีนาคม   

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1  เสนอโครงการอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี  เพื่อพิจารณาขออนุมัติ 
 6.2  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน 
 6.3  ออกค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 6.4  ติดต่อประสานงานและเชิญผู้มีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่  พ.ศ.2508  ,  พ.ร.บ.
ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507  ,  หลักการถือครองที่ดินตามกฎหมายของประชาชนมาเป็นวิทยากร 
 6.5  ประชาสัมพันธ์และเชิญประชาชนในพ้ืนที่ต าบลกรงปินัง  ผู้น าชุมชน  และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกรงปินัง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปมาร่วมโครงการอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี ประจ าปีงบประมาณ  
2560 
 6.6  จัดสถานที่อบรม  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
 6.7  จัดอบรมประชาชนในพ้ืนที่ต าบลกรงปินัง จ านวน 9 หมู่บ้าน  จ านวน  50  คน  ผู้น าชุมชน
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  จ านวน  15  คน  ผู้สังเกตการณ์  จ านวน  15  คน ตลอดจน
ผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของภาษีท้องถิ่น   
 6.8  จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ประจ าปี เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นโดย
การให้บริการรับช าระภาษีนอกส านักงานและการออกหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ 
 6.9  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ ภาษีป้ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  จัดท าแผ่นพับการช าระภาษีเพ่ือแจกจ่ายจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
เ พ่ื อ ติ ด ตั้ ง ต า ม ชุ ม ช น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ท า ง ร ะ บ บ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง ไ ร้ ส า ย  แ ล ะ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.krongpinang.go.th   

http://www.krongpinang.go.th/
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6.10  ปรับปรุงห้องกองคลัง โดยจัดเป็นมุมการบริการและมีโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีให้ประชาชนผู้มาติดต่อ 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการบริการถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การยื่นแบบช าระภาษีโดยไม่คิดมูลค่า
จากผู้เสียภาษ ี

6.11  รับช าระภาษีในช่วงฤดูภาษี และออกรับช าระภาษีนอกสถานที่โดยก าหนดเป้าหมายให้
สามารถรับช าระภาษีได้ทุกรายและทุกประเภท โดยใช้ระบบสารสนเทศสื่อสารระหว่างสถานที่รับช าระภาษีกับ
ฐานข้อมูลของต าบล 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินการ       ค่าใช้สอย 
โครงการอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี  เพ่ือเป็นค่าใช้สอยตามโครงการอบรมผู้หน้าที่เสียภาษี   เช่น    จ่ายเป็นค่า
วัสดุ กระดาษ  ปากกา  กระเป๋า ใช้เป็นค่าเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่าง  ส าหรับผู้อบรม  เป็นต้น ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จ านวน 50,000  บาท  (ห้า
หม่ืนบาทถ้วน) 
     

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  อ าเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1   ท าให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินังเป็นไปตาม  
ก าหนดระยะเวลา 
 10.2   ท าให้ก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนโดยสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นจริง 
 10.3   ท าให้เกิดความสะดวกให้กับประชาชน 
 10.4   ท าให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 10.5   ให้ประชาชนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอกรงปินัง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
การที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดให้ 
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การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกรงปินัง ที่ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
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  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกรงปินัง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 


