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ค าน าค าน า  
  

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากร
ควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง 
รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  

 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิด
การทุจริตได้   

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง      จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองให้
บรรลุเปูาหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบายชาติด้วย 
      
 

                           องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
                     มีนาคม  ๒๕63 
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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจาย
อ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมาก
ขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกัน 

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

ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุน
นิยม ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่
จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

 
 

ส่วนที่ 1 บทน า 
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรง
กลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ 
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น
คนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่
กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของ
ประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหาร
ราชการซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุ
ที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่
เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
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  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามสื่ อสิ่ ง พิมพ์ หรือสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก 
และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 

  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย 
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง
ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความเข้มแข็ง 
 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3    
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
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ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 

Index:CPI) 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด
ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง   จึงได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ือเป็น
แผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity 
and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วย
ความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ตะโกทองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม น าเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม” 
                             

พันธกิจ (Mission) 
   

1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมและขยายศักยภาพด้านการจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท่ีดีงาม 
5. พัฒนาการบริหารจัดการ  โดยค านึงถึงส่วนร่วมของประชาชน 
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมอืงข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองรวมถึงประชาชนในพ้ืนที ่
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
  6) ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่
มิชอบทุกฝุาย 
  7) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ เจ้าที่สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน 
และ ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
  9) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  10) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทองรวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลต าตะโกทอง มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผนฯ 
   1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต าตะโกทองรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม 
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งใน
การเฝูาระวังการทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝูาระวังการทุจริต 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนใน
พ้ืนทีเ่กิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  มีรายละเอียดกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (ภาพรวม)  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี 
(พ.ศ.2561 – 2565)   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
ประชาชนเข้าวัด  
พัฒนาพาสู่คุณธรรม 

- - - - - 

 

2) มาตรการ ส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง 

- - - - - 

 

3) การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจ าป ี - - - - - 

 

4) มาตรการปูองกันการ
ขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์สว่นรวม 

- - - - - 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

2) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปูองกันการทุจริต 

- - - - - 
 

3) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาและ
พนักงาน  
อบต.ตะโกทอง 

- - - - - 

 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
ประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 

1)มาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต.
ตะโกทอง 

- - - - - 

 

2)มาตรการจดัการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุรติ - - - - - 

 

3)โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ปลูกฝังทัศนคตติ่อวัฒนา
ธรรมที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริต 

- - - - - 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การสร้าง
สั ง คมที่ ไ ม่
ทน ต่อการ
ทุจริต 

1.4 สร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักที่
จะไม่กระท าการ
อันเป็นการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ 
หรือการมี
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
 
 

1) กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมของผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างของ 
อบต.ตะโกทอง 
 

- - - - 

 
 

- 

 

2)มาตรจัดท าคูม่ือการ
ปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

- - - - 

 
- 

 

3)มาตรการ”ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict  of 
Interest” 
 

- - - - 

 
 

- 

 

1.5 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ส่วนในท้องถิ่น  

1) การเปดิโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วมใน
การปลูกปุาชุมชนใน
พื้นที่อบต.ตะโกทอง 

    

  

1.6 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1)โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านภัยยาเสพติด 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 
 
300,000 

 

2)การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรโดย
การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

- - - - 

 
 

- 

 

มิติที่ 1 รวม    16  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 

 2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

1) มาตรการสร้าง
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  2) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 

  3) มาตรการตาม
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 
  

  4) มาตรการตาม
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง
หรือแผนจดัหาพัสด ุ

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 

  5) กิจกรรมรายงาน
ผลการจัดซื้อจดัจ้าง
หรือการจดัหาพัสดุ
ประจ าป ี

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  
 
 
 
 
 
 

6) กิจกรรมประกาศ
ต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสด ุ
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

7) กิจกรรมใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
      - 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 
2561 
งบปร
ะมาณ 
(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

1) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 
 2) มาตรการการมอบ

อ านาจอนุมัติอนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  3) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  4) มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 2522 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  5) มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตน
ให้เป็นท่ีประจักษ ์

1) โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรตหิน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นท่ี
ประจักษ ์

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 2) กิจกรรมยกย่องและเชิด
ชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเขา้
ร่วมในกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 2.5 ยกย่องเชิดชู
เกียรติทีด่ ารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2) ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

3) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 

4) แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

5) มาตรการ 
“ด าเนินการเกีย่ว กับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภาย นอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหนา้ที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
ตะโกทองว่าทุจริต
และปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าทีโ่ดย
มิชอบ” 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติท่ี 2 รวม 
 21 โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
- - - -  
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบล 
ตะโกทองใหม้ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 2) กิจกรรม 
“อบรมใหค้วามรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  3) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  4) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการ 
เงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพยส์ินของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ
การรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงิน 
การคลัง” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

  5) มาตรการ 
“จัดท าคู่มือและ
มาตรการ
ให้บริการ” 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

6)กิจกรรม
ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

1) โครงการการ
ด าเนินงานศูนยร์บั
เรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบล 
ตะโกทอง 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

2) มาตรการ
ก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

3) กิจกรรม 
รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
- 

 

3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหาร กิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) มาตรการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการ
จัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าป ี
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

2) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต าบล 
ตะโกทอง 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 11  โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

- - - - 
 
-  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดั
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจ 
สอบภายในประจ าปี  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคมุ
ภายใน  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

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

1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก ากบั 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
-  

2) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

3) กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทอง 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
-  

4) กิจกรรมการจดัท า
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

  5) มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ
โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2561 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2565 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.2 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
ต าบล           
ตะโกทอง 

1) โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

2)มาตรการ
ปูองกันการรับ
สินบน 
 

 
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

3) มาตรการ
ปูองกันการขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

4.4 เสรมิพลัง
การมีสว่นรว่ม
ของชุมชน
Community 
และบรูณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทจุรติ 

1) มาตรการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร 
 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

2) มาตรการใหผู้้มี
ส่วนไดเ้สียมีส่วน
ร่วมต่อต้านการ
ทุจริต 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 

มิติท่ี 4 รวม 
  13 โครงการ/

กิจกรรม/
มาตรการ 

- - - - 
- 

 

มิติท่ี 1  
ถึง มิติท่ี 4 

รวม 
 61 โครงการ/

กิจกรรม/
มาตรการ 

320,000 320,000 320,000 320,000 

 

320,000 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แกป่ระชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที ่1  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนเข้าวัดพัฒนาพาสู่คุณธรรม   

2. หลักการและเหตุผล 
   บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ  ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ 
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว 
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรใน
องค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้
องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ 
ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่
และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ
ปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลั กธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง   ปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ 
มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตห้าป ี(พ.ศ.2561 – 2565)  
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3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมมาภิ
บาล คุณธรรม และจริยธรรม 
   2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความส าคัญกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
   3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักและแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
   4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกตใ์ช้ในการ
ท างานใหก้ับองคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  และประชาชนในเขตต าบลตะโกทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   วัดและส านักสงฆ์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 

2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
3. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
4. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข

ให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
6. วัดผลและประเมินผลโครงการฯ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   ร่วมกันท าบุญในทุกวันพระ  จ านวน 1 ครั้ง ในห้วงเข้าพรรษา พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
  1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่า ง
แท้จริง   2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
   3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจต
คติต่อองค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง คนงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้าง ประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน ,ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
   3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทองเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาติ
ของประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
   3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง และคนงานจ้างเหมาบริการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทอง เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรูปและร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม  
มาตรา 9        วรรคหนึ่ง (8) 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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โครงการที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี (O36) 

2. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 
– 2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปี  พ.ศ. 2565 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น 
เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2556 
– 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
   3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนต าบลพอกน้อย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  
6. วิธีด าเนินการ 
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
   2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่   
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โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(O47) 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบตอ่การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
   “ผลประโยชน์ทับซอ้น” หมายถึง สถานการณท์ี่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแกบุ่คลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เพ่ือปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วน
ต าบลพอกน้อยเพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเขา้ใจแกพ่นักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของขา้ราชการและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  
    3.3 เพ่ือเสริมสร้างใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุง่มั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น มุง่สู่การเปน็ขา้ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
   จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องมาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

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

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องมาตรการปูองกันการขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผลลัพธ์ 
   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
โครงการอบรมส่งเสริมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้าง

รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้
หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก 
ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรง
เป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้
ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่ง
พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร
และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความ
จ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยัง
มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน 
สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดย
ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  โครงการอบรมส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มา
ประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง 
  3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
  3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทอง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ 
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 
  6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
  6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

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

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
   เป็นเงินทั้งสิ้น  20,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 

10. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าการเกษตรต่างๆ 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืช 
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการที ่2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องคก์รไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ 
มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรใน
องค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้
องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญ ก้าวหน้าได้อย่างล้าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะและประสบการณ์การท างานสูงและ ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ 
ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่
และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่
ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมี
การปอูงกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมมาภิบาล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงไดจ้ัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง           ปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ
ข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ 
ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
   3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกตอ้ง 
   3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
   3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
     5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
   7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
   7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
    7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
   7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข
ให้ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
   7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
   7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง 
   10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
   10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และ
เจตคติตอ่องค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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โครงการที ่3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผู้่บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบ
กับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็น
หมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ 
ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอ่ตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างาน
ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องคก์รนั้นๆ 
   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการ
จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทองดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
    3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
ให้เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน 
   3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
    3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซอ้น 

4. เป้าหมาย 
   ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
   จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ใน
การปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณในการด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
   ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตอ้งไดร้ับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
  ผลลัพธ์ 
   ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเกิดจิตส านึกท่ีดีใน
การตอ่ต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง” 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองโดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างก าหนดให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้าง ประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, 
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
   ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบล        พอกน้อย” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุก
ระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซอ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
   3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองคก์ร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทองเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 
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  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและขา้ราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
   3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทองเปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรูปและร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O45) 
2. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 
– 2560) มุง่สู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษร์ักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ปี พ.ศ. 2564 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น 
เพ่ือให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 
– 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาทอ้งถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
   3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  

6. วิธีด าเนินการ 
   1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการ
ต่อต้านการทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตส านึก 
   2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองคค์วามรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางตา่งๆ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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โครงการที ่3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝงัทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณ
แผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความ
ดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการปูองกัน
การกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
   2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
   4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติ
ตน เป็นพลเมืองด ีสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท า
ความด ีรู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
   คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล
ตะโกทอง 

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

6. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

7. วิธีการด าเนินงาน  
   7.1 บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
   7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุาย
บริหารและฝุายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟงับรรยาย 

8. สถานที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1. ระดับความรู้ ความเขา้ใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 75 
   2. จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โครงการที ่1 ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง (O35) 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบตอ่การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 
   “ผลประโยชน์ทับซอ้น” หมายถึง สถานการณท์ี่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเพ่ือปูองกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วน
ต าบลพอกน้อยเพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเขา้ใจแกพ่นักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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    3.3 เพ่ือเสริมสร้างใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุง่มั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น มุง่สู่การเป็นขา้ราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย 
   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
   จัดประชุมประจ าเดือน ชี้แจงให้ความรู้เรื่องเน้นการมีส่วนร่วมร่วมกัน 

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

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด 
   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วม 
  ผลลัพธ์ 
   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่ 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ 
   ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเทา่ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทองให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าเป็นองคค์วามรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
   3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอรัปชั่น 
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 4. เป้าหมายผลผลิต 
   บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
   2. จัดท า (รา่ง) คูม่ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
   3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
   4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
   5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โครงการที ่3 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ปลูกฝงัองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึก
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
   การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดย
ส่วนรวม 
   จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมี
ความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอรัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางปูองกันและปฏิบัติหน้าที่ให้
ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิด้านสังคม การเมืองและการ
บริหารที่ส าคัญสะทอ้นถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรใน
การท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หาก
ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกปูองผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม 
พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อ
ประเทศชาติและประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง 
  3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
   2. ออกแบบกิจกรรม 
   3. จัดเตรียมเอกสาร 
   4. ด าเนินการจัดประชุม 
   5. สรุปรายงานการประชุม 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่ต าบลตะโกทอง
(O33) 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุา
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่
ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลพอกน้อย” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลต าพอกน้อยจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเพ่ือให้เกิด
ความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน 
   3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดย
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในต าบลตะโกทอง 
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลคา่ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่ม
รื่นและคลายร้อนแกป่ระชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ   
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีด าเนินงาน 
   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่พลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
   6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
   6.3 ประสานขอรับกลา้ไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
   6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่
พลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปาุไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
   10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ
สร้างความร่มรื่นในชุมชน 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
โครงการที่ 1 
1. . ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
               การออกก าลังกาย การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมที่ส าคัญส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน เพราะท าให้มี
สุขภาพ ร่างกาย  สมบูรณ์  แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย  มีจิตใจเบิกบาน  ตลอดจนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคีกันในชุมชน และยังเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ  ซึ่ง
ได้ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือที่จะรณรงค์ปูองกัน แก้ไขและปราบปรามปัญหายาเสพติดที่ก าลังแพร่ระบาด
อยู่ในขณะนี้  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จึงได้จัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
(๑) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ได้ออกก าลังกาย โดยการเล่นกีฬา 

เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี 
              (๒) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน ให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ รู้จักการเสียสละตนเองเพ่ือส่วนรวม 
              (๓) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ร่วมกันรณรงค์ปูองกัน ต่อต้าน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. เป้าหมาย 
  มีเยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุ ในเขตต าบลพอกน้อยเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ๑,๕๐๐
คน 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
  5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนชุมชนบดมาดตะโกทองอ าเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ    
งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี   งบประมาณ  พ.ศ. 2561-2565  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ร่วมกับโรงเรียนในเขตต าบลพอกน้อย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 เยาวชน ประชาชน ผู้สงูอายุ มีความรักใคร่ ปรองดอง สมัครสมาน สามัคคีกันในหมู่
คณะ มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย  
   10.2 เยาวชน ประชาชน ผู้สงูอายุ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกก าลัง
กาย เล่นกีฬา 
   10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
   10.4 เยาวชน ประชาชน ผู้สงูอายุ มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
สุขภาพจิตดี 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ :  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (O38) 
2. หลักการและเหตุผล 

 วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี คือ วันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลจะต้องให้
ความส าคัญและดูแลเด็ก เยาวชน คือ ผู้น าของประเทศในอนาคต ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์ 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป  เพ่ือเป็นการส่งเสริมแนวนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐบาลที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติขึ้น 
เพ่ือให้เด็กได้รื่นเริงสนุกสนาน เสริมพัฒนาการก้ามเนื้อ จิตใจ สติปัญญาที่ดี  มีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนานมีอารมณ์และจิตใจที่ดี ในวันเด็กแห่งชาติ 
3.2 เพ่ือก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย เสริมพัฒนาการก้ามเนื้อ จิตใจ สติปัญญาที่ดี ร่วม

กิจกรรมอย่างมี ระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จ านวน  5  แห่ง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  4  แห่ง ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในเขตต าบลตะโกทองประมาณ  
1,500 คน  
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี 
6. งบประมาณด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จ านวน 88,125 บาท (แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า
บาทถ้วน) 
7. วิธีการด าเนินงาน 

6.1  น าเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติ 
6.2  กล่าวรายงานพิธีเปิด 
6.3  กล่าวเปิดงาน 
6.4  ชมการแสดงกิจกรรมของนักเรียนแต่ละโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6.5  เด็กๆร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ 
6.6  เด็กเข้าแถวเพื่อรับขนม 

8. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนชุมชนบดมาดตะโกทองต าบลตะโกทองอ าเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบดมาดตะโกทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 เด็กและเยาวชน ได้รื่นเริง สนุกสนานในวันเด็กแห่งชาติ 
10.2. เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
10.3 สามารถพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีร่างกาย จิตใจและสติปัญญาที่ดี 



 49 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

โครงการที่ 1 : กิจกรรม“ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น” 
(O34) 

2. หลักการและเหตุผล 
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุง่สู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติ
ใหมท่ี่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปาูหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยไดร้ับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นไดน้ั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้อง
มีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้การ
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index :  CPI) 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ้งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู้ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัย
นานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วน
ท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างาน
ในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และ
มากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้อง
ถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้
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อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีไดไ้มม่ากเทา่กับท่ีคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และ
ยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดว้ยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  
   1 ครั้ง 
   4.3 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย       
1 ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ   มาตรการ : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) (O25) 

2. หลักการและเหตุผล 
   พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทอง เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองคก์ร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กร
จะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้อง
มีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
การท างานไดด้้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงไดจ้ัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
   3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 
   3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเขา้มาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง โยกยา้ย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
   6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมมาภิบาล 
   6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
   - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 
มาตรการ 
   - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมมาภบิาล 
  ผลลัพธ์ 
   - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่
น้อยกว่า 90 % 
   - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่่ ากว่าระดับ 3 
   - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ
มีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ  
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 
48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 48 สัตตร ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 48 วีสติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล มอบหมาย 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ 
   3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
   6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
   6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิตมีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
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โครงการที ่3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้น
ในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลพอกน้อยได้ให้ความส าคัญในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงาน
บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและ
สามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเป็นประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และ
พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหแ้ก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทองพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
   3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
   10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
และเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน 
   10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (O23) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ง
ก าหนดให้มีการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ป ี
2535 และแกไ้ขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

3.2 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   4.1 หัวหน้าพัสดุ 
   4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

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

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
   10.2 ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
   10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีขอ้มูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ่มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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โครงการที ่3 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี (O24) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2558 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
   3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวขอ้งกับ
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หนว่ยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

10.2 มีการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
   10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้
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โครงการที ่4 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O22) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แตต้่องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
การทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและใหค้ านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้สวนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก         
ธรรมมาภิบาล 
   3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง และหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 รวบรวมข้อมลูกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

   6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ทางเว็บไซต์บอร์ด ประชาสัมพันธ์ หนว่ยงานราชการ เป็นต้น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 

   - ประชาชนได้เขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจ 
แกป่ระชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2496หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อัน
เนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
การตอบสนอง ความตอ้งการเกิดความล้าช้าไมเ่ป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็น
ช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก ่
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยกอ่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็นและประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน– หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค 
เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ่มค่าในการขอรับ
บริการ 
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   3.4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่มิให้กระท าการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ
ให้บริการ 
   6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
   6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และ
การใช้บริการตามล าดับคิว 
   6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
   6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์รายเดือน เพ่ือ
น ามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ใหบ้ริการ 
  ผลผลิต 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไมน่อ้ยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
   - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

โครงการที ่1  ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
   ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 ซึ่งเปน็กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้
ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ่มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุก
ท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
   3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการ
บริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
   3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
   6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
     6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
    6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
     6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
    6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
    6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
ทุกงานบริการ 
    6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการ
ให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
    6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการ
แทน 
   6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ 
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
   10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่
เกิดข้ึนได้ 
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในดา้นการบริการ
ประชาชนผู้มาติดตอ่ขอรับบริการ 
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผูมี้อ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
   การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การ
ด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ่ม
ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ภายใตก้รอบอ านาจ
หนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
   6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
   6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกส านัก/ กอง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

 

โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  การมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติ
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืน
อีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้การที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที ่

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
   6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการ
แทน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   รอ้ยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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โครงการที ่3 
1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อ
ถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน 
การที่จะใช้อ านาจอยูก่ับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า 
และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้า
พนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 
   3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น           ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้
อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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โครงการที ่4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจ
มีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 
48(2) เตรส ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 48 สัตตรส์ ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 48 วีสติ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการ
สั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรอง
จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมาย   
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ
และหนังสือ สั่งการ 
   6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
   6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความ
สะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
   สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน  เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จึงจัด
ให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี 
เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเป็นแบบอยา่ง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
   3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
   3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มี
แบบอย่างที่ด ีในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิน่ 
โครงการที ่1  :  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้ารว่มในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
2. หลักการและเหตุผล 
   การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้าง
รากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร 
หนว่ยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่
ประชาชนต าบลตะโกทองผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทองอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเขา้ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองโดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควร
ไดร้ับการยกยอ่งชมเชย และเปน็บุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
หนว่ยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
   3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หนว่ยงาน องคก์รในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองมีคา่นิยม ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   - ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง 
   - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง    อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 
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6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑก์ารพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน องคก์รดีเดน่ 
   6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หนว่ยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็น
แบบอย่าง 
   6.3 จัดกิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กร
ดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เขา้ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   10.2 ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีค่านิยม 
ยกยอ่ง เชิดชู และเหน็คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกร
จะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน 
ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้
สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้
บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวอีกด้วย  
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่
ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและตน้ทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ
สามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน 
ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นตัวอย่างใหแ้ก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถานที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. วิธีด าเนินการ 
   5.1 ประชุมคณะกรรมการ ประจ าต าบลพอกน้อย 
   5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
   5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร 
   5.4 ประชาสัมพันธ์ 
   5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  

9. ตัวช้ีวัด 
   9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสนองพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของ โดยวัดจากเปูาหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขา้ศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน 

10. ผลลัพธ์ 
   10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   10.2 ด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลพอกน้อยได้ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด าเนินการให้มีขอ้ตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศ
ไทยเปน็หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจาก
การด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองคก์ร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม่จะเปน็สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ง
ส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
   6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
   6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ :  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (O30) 

2. หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองยังให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจา้หน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือ
กับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการ
มอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน 
ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่าน
มาในรอบ 10 ปี ไมพ่บการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปอูงกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
   - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
   10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
   กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซ่ึงหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่ส าคัญ  
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

โครงการที ่1  :   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O29) 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไดถ้ือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล่องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   6.2 จัดท าคูม่ือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเปน็ธรรม 
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน
ภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอน
ดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทองโดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
   สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด
มาตรการหรือแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติ            มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จึงได้จัดท ามาตรการการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
รอ้งเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใน
การช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิใหเ้จา้หน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้
อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล 
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
   3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไป
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบลพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
จา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและ
เขา้องคป์ระกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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   6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและ
สร้างความม่ันใจแกผู่้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 
   6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ 
ภายใน          5 วัน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
   รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีสว่น
รว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมี้ศูนย์ข้อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ 

โครงการที ่1 :  มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หนว่ยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได ้ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการตา่งๆ ของรัฐ 
   ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบล     ตะโกทอง จึงไดใ้ห้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดย
จัดเป็นศูนย์ข้อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองโดย             มีส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการ
รักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและ
ไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จ านวน  1  แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ณ ศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้มูล 
   6.2 มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
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   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความ
โปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วย
ให้เกิดความโปร่งใสในการท างาน คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผย
ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบล           ตะโกทองให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มีความโปร่งใสในการท างาน
มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้
ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผู้เขา้ร่วมอบรม จ านวน 90 คน 
   (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 2 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) 
   ผลการเรียนรู้เฉลี่ย รอ้ยละ 80 
   ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
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   ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 
   ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
   ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
   รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
   รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอ้บังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ“เผยแพร่การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” (O37) 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองคก์ร อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ
เขา้ถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
   3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   จัดให้มีข้อมูลขา่วสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ไดแ้ก่ 

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

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนข้อมูลขา่วสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

 

โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่าง
มากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤต ิ       มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้
เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่อง
รอ้งเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซตข์ององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง และปิดประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลขา่วสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

โครงการที ่1  ชื่อโครงการ :  คู่มือและมาตรการให้บริการ (O14) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองคก์ร อ านาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ 
วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงขอ้มูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

ไดแ้ก่ 
   - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/
หมู่บ้าน 

   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสียง/หนว่ย
ประชาสัมพันธ์ 

เคลื่อนที่ 
   - ศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและให้ 

ประชาชนสืบค้นไดเ้อง 
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/
การจัด 

แถลงข่าว 
   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุทอ้งถิ่น 
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ที่มีขอ้มูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (O32) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
   ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไป
มากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
สรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปู
พ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการ
สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
รว่มมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนา้ที ่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
   2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
   3. เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
   4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
   5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
   6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
   เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองให้แก่
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
   4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
   4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
   4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
   4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
   4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
   4.6 จัดท าคูม่ือส าหรับประชาชน 
   4.7 จัดแถลงขา่วสื่อมวลชน 
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   4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
   4.9 จัดท าของที่ระลึก 
   4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
   4.11 ปูายประชาสัมพันธ์ 
   4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
   4.13 จัดท า spot 
   4.14 เสียงตามสาย 
   4.15 อ่ืนๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
   6.2 ด าเนินการประชุม 
   6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
   6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
   6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเป็น
ตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
   - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความ
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่
ของ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย 
ของประชาชนในท้องถิ่น 
โครงการที ่1  ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน 
และมีเปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ไดร้ับการบริการอยา่งสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงมีการจัดตั้งศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกขเ์พ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รบัความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ้ขปญัหาได้
อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
   3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลต า 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวังต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
กันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึนตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
   5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
   5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปญัหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งดว่น 
   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 
 
 
   6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-707563 ทางโทรสารหมายเลข 042 -707563 
   6.3 ทางเว็บไซต์  www. poknoi.go.th 
   6.4 ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 251หมู่8 อ.ซับใหญ่จ.ชัยภูมิ 
547220 
  6.5  E-mail  :  info@poknoi.go.th 

7. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
   9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/รอ้งทุกขไ์ด้โดยสะดวก 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเป็นหน่วยบริการด้าน
สาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค เพ่ือมุ่งเน้น
ให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นช่องทางที่เปดิให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเทา่เทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไดแ้ก่ 
   - กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   - ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องรอ้งเรียน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ :   กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/รอ้งทุกขร์ับทราบ 

2. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การแตง่ตั้งเจ้าหนา้ที่ในการรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติ
หนา้ที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ไดร้ับทราบขอ้เท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกตอ้ง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่อง
การรอ้งเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
   3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยา่งถูกตอ้งโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
   3.3 เพ่ือให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
   ผู้รอ้งเรียนร้องทุกขท์ุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
   ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไมเ่กิน 15 วันท าการ 

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

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

9. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการรอ้งเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
โครงการที ่1 ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี (O12) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคก์รจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กร
ในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองขึน้ 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทองและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทองก าหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง จ านวน 
11 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือรายงานผลแผนฯ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองบาง
ต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา 
ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ารายงานผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  เพ่ือเป็นองคก์รในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองและรา่งแผนพัฒนาห้าปี  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดหาพัสดุ 
โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
   1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
   2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองให้
เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เขา้มามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/
ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
   2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

4. เป้าหมาย 
   ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาทอ้งถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการโครงการ 
   6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มารว่มในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

โครงการที ่1  ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ        
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลด
ความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือ
เป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
อย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การ
ปฏิบัติงานของ          องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
   3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางดา้นการบัญชี 
และดา้นอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และ
เหมาะสม 
   3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจา้หน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีการด าเนินการ 
   6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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   6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่
ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจไดว้่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบาย 
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 บุคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
   10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หนว่ยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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โครงการที ่2    ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงาน
ต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทองจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์รขององค์การบริหารสว่นต าบล
ตะโกทอง 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร 
พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ 
ดูแล 

โครงการที่ 1   ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วย
ควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุม
ภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบ
บัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและ
บัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการ
จัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได ้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุม
งานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุก
ระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล 
ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการ
ก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
จึงไดก้ าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความ
เสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
   3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถว้นและเชื่อถือได้ สร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   3.3 เพ่ือให้บุคลากรมกีารปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
   เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนว่ยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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5. วิธีด าเนินการ 
   5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
   5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือ
สรุปขอ้มูล 
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและผู้บริหารทราบ 

6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง/ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
   ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
   1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ใน
การตัดสินใจ 
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่วางไว้ 
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ไดด้ าเนินการแกไ้ข 
   10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
   10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
    10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโกทองเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
   3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการ
ด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  

6. วิธีการด าเนินการ 
   ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
   - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหม้ีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงาน
บุคคลในการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องอย่างเครง่ครัด 
   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.
จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น 
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   - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง 
   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึง
มีการแตง่ตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.ท.จ.) ก่อน 
   - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ไดต้้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.ท.จ.) 
   การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
   - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหนง่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เก่ียวข้อง อย่างเคร่งครัด 
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง 
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลพอกกน้อย 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
   - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แยง้ผลการประเมิน หรือตรวจสอบ
การด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไมเ้ป็นธรรมได้ 
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล(ก.ท.จ.) ก่อน 
   - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง
จะออกค าสั่งแตง่ตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองรับมติคณะคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) 
     การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
   - แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงาน
บุคคล ในการทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด 
   - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑใ์ห้บุคลากรทราบ 
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
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ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปดิโอกาสให้ซักถาม ตอบขอ้สงสัย 
และโต้แยง้ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลพอกน้อยออกค าสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
   ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบง่เกณฑก์ารให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ 
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลพอกน้อยและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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4.2.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
โครงการที ่1  ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (O20) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรัปชั่นมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยขอ้มูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้คา่และเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ทองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพ่ือใหป้ระชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ินขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหาร
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ จา่ยเงินและ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 
4. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
5. วิธีการด าเนินการ 
   - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
   - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้า
รว่มเป็นกรรมการ 
   - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
   - สรุปผลการรับ จา่ยเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ให้ประชาชนทราบทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ศูนยข้์อมูลขา่วสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
9. ตัวช้ีวัด 
   มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ์ 
   ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จา่ยเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพอกน้อยท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (O18) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ 
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทองให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ่มค่า 
4. เป้าหมาย 
   ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
   6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการ
แตง่ตั้งใหม้ีผู้แทนชุมชนเข้ารว่มเป็นกรรมการ แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองให้ความส าคัญในการมี
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้อง
รว่มรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแกค่ณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
10. ผลลัพธ์ 
   การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนรว่มตรวจสอบและไม่เกิดปญัหาการทุจริตคอรัปชั่น 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (O44) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน 
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนด
ที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่
ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ 
อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาล
ปกครองได้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการ
จ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้
จัดโครงการอบรมให้ความรู้กรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการ
จา้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจ
งานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 

6.2 จัดอบรมให้ความรู้แกค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ขา้ร่วมอบรม 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   6,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
10. ผลลัพธ์ 
   คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ
หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้
เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิด
จากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ 
ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นตอ้งตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการ
พัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล้าช้า 
เพราะไมต่อบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
   ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงไดจ้ัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง เพ่ิมพูนความรู้
ความเขา้ใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
   3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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   3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 
100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
   3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีความรู้ความ
เขา้ใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขา้รับการอบรม 
   6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้เพ่ิมพูนความรู้
ความเขา้ใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
   10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
   10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ด าเนินกิจการที่เปน็การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
   10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองมีความรู้ความเขา้ใจ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการรับสินบน (O45) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   องคก์รปกครองส่วนท่องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษา
อบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและ
สามารถน าความรูไ้ปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น 
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหก้ับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
   3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดม้ีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง และคณะผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด าเนินการ 
   6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นขอ้มูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้รับการฝึกอบรม หรือเขา้ร่วมประชุม หรือด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ 
   6.3 แจ้งใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ผลลัพธ์ 
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที ่
   10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเปน็ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช้ีวัด 
   จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ไดร้ับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไมฝ่ากใฝ่ฝ่ายใด 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
(O47) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจ
ในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริตองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบรหิาร 
   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หนา้ที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้าหมาย 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองและคณะผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีการด าเนินงาน 
   6.1 จัดท าคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการ
ประชุม 
   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ผลลัพธ์ 
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเขา้ใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อตอ่ต้านการ
ทุจริต 
      4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

โครงการตัวอยา่งที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (O42) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   คอรัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือ
ว่ามีการกระท าคอรัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี ้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ 
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
   สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอรัปชั่น 
   6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอรัปชั่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจเรื่องการคอรัปชั่นและสามารถตรวจสอบ
การคอรัปชั่นได้ 
   10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอรัปชั่นในระดับ องค์การบริหารส่วนต าบล 
  10.3  คณะกรรมการชุมชนมีส่วนเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ให้ทุกหมู่บ้านได้รับทราบ
และถือปฏิบัติตาม 
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โครงการที ่2 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต (O43) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนในเขตต าบลพอกน้อย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   ต าบลพอกน้อย 

6. วิธีด าเนินการ 
   6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
   6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์ 
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
   6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองร่วมกับส่วนราชการอ่ืน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
   10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการที ่1 
1. ชื่อโครงการ :   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี (O39) 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 
2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ท่ีตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง           ที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้าง
ความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น 
จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอย
สนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
คอรัปชั่น ซึ่งเปน็การเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
เป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า 
รว่มรับผิดชอบ และรว่มตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นในท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็น
สิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปอูงกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
   2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหา
การทุจริต 
   3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทอง 

4. เป้าหมาย 
   ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

5. สถานที่ด าเนินการ 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
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6. วิธีด าเนินงาน 
   1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รว่มเป็น
เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
   2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องคก์ร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
บริเวณใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
   3. เปิดโอกาสให้เครือขา่ยที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองในการร่วมคิด รว่มพิจารณา รว่มสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับ
เครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
   5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) รว่มกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองกับ
บุคคล องคก์ร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  6. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตประจ าปี  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
   2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
   3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกทอง 
 
 
 
 
 
 


