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ค าน า 

 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่ วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ ไป พร้อม ๆ กัน โดยการ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้ง เข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิด  การ
ทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย 
 
 
      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
                พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                 หน้า 
 

ส่วนที่  ๑   บทน า    ๑ 
 
ส่วนที่  ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี    ๕ 
 
ส่วนที่  ๓   - มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต                                                 ๑6 
 
              - มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต                                           30 
 
              - มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                       72 
 
              - มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ          92 
                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
ภาคผนวก 
             - แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง(Self Assessment Report : SAR)  
               การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้ 
 ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
 



๕ 

ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
 ๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับ   ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
๒๕๕๙ ลดลง๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  



๖ 

(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖  ก า ร จั ด ตั้ ง อ งค์ ก ร ต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น ฉบับที่ ๓ เริ่ม จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเที ยมนานา
อารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด 
 

 ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 



๗ 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี(Good Governance) 
 ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 



๘ 

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ส่วนที ่๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
๑.๓ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
๒.๑ แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 

๑. โครงการอบรม
คุณธรรมและจรยิธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง 
๒. โครงการบันทึกความ
ดีพนักงานจ้าง 
 
 
๑. โครงการจัดฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ
๒. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพในต าบลโป่งตา
ลอง 
๑. โครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
๒. โครงการวัคซีน
วัฒนธรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคม 
๓. โครงการอิ่มบุญพ่อ
แม่จูงลูกเข้าวัด 
 
๑. กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

๑. มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 ๒. มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๓. กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการ
พิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 ๔. กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป”ี 
 ๕. กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหา
พัสด”ุ 
 ๖. กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 
 ๗. โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
  
๘. กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
๒.๓ มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์
 
๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 
 

๙. โครงการค่าจ้างท่ี
ปรึกษาในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน  
๑. โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
๒. มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัต ิอนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัตริาชการ 
๓. มาตรการมอบอ านาจ
ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
๔. มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕. มาตรการการออก   
ค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัด อบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ 
๑. โครงการเยาวชนคน
เก่ง คนดี 
 
 
 
 
๑. มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 
๒. กิจกรรม “การจดัท า 
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง” 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
ทุกขั้นตอน 

๓. กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง 
๔. มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 
๕.มาตรการ 
“ด าเนินการเกีย่วกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่ง  
ตาลองว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 
 
๑. มาตรการ“ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง ให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน” 
๒. กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง” 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 



๑๓ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
๓.๓ การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

๓.กิจกรรม “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๔. มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญั
และหลากหลาย” 
๕. กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสด ุและทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การเงินการคลัง” 
๖. มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง”   
 ๑. โครงการ อบต. 
เคลื่อนที ่
๒. โครงการจัดเวที
ประชาคมระดับต าบล 
๓. โครงการจัดงานเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน
เพื่อจัดท าแผนชุมชน 
๑. โครงการส่งเสรมิให้
ประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วนเข้ามามีบทบาท
และส่วนร่วมในการ
พัฒนา 
๒. โครงการแต่งตั้ง
ตัวแทนภาคประชาชน     
เข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
๔. การเสรมิสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๔.๑ มีการจดัวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
 
 
 
 
๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบรหิาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง 
 
๑. กิจกรรมตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
๒. มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง 
 
๑. มาตรการส่งเสริมให ้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดแูล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอนย้าย 
๒. กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
๓.กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ 
การจ่ายและการใช้
ประโยชน์ทรัพยส์ินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง 
๔. กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕ 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓ เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
 
๒. มาตรการการส่งเสรมิ
และพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

ส่วนที ่๓ 
มิติที ่๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบใหม่ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๒. เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 ๓. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

 
 
 



๑๗ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 
วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คอื 
 ๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลองบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ๒. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 ๓. การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ ในต าบลโป่งตาลอง 
 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๔ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 ๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 

 
 
 
 



๑๘ 

โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
 

หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน  ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเห็นความส าคัญของการบันทึก
ประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
 ๒. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

เป้าหมาย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ระยะเวลา 
 ๔ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวัน
และส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 ๒. รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
 

งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 



๑๙ 

ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๒. มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 ๓. พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 
 



๒๐ 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อม
ทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผล
การด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง  “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็นประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลโป่งตาลอง 
 ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรแบบพอเพียงให้กับคนยากจนในต าบลโป่งตาลอง 
 ๓. สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 ๔. สามารถน าสินค้าทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ 
 ๕. สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 ๓. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 



๒๑ 

 ๔. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 ๔. มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 ๕. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๒๒ 

โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในต าบลโป่งตาลอง 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  เป็น โครงการตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทาน
แนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้
ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึง
มือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปู
พ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็น
โครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล 
ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามล าดับ
ความจ าเป็นประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้น ยัง
มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมสี่วนร่วมของเกษตรกร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลโป่งตาลอง 
 ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนยากจนในต าบลโป่งตาลอง 
 ๓. สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 ๓. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 ๔. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 



๒๓ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 ๓. มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  



๒๔ 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เป็นอนาคตของชาติ 
เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์  และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า  เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  (๕) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา ๑๖ ข้อ ๑๑ การ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้จัดท าโครงการ “ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน  โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าธรรมะน าหลักค าสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ
น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ๒. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
 ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 ๔. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 



๒๕ 

 
 

เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนในต าบลโป่งตาลอง 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนทุกโรงเรียนในต าบลโป่งตาลอง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ร่วมกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
 ๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 ๔. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ๕. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
 

งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่
ดีในสังคม 
 ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 ๔. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 



๒๖ 

โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ : โครงการวัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม 
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (๙)จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการ
วัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต     
คอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึด
มั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึก
เพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนต าบลโป่งตาลอง จ านวน  ๑๐๐  คน 



๒๗ 

 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๓. ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 



๒๘ 

โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ : โครงการอิ่มบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เป็นอนาคตของชาติ 
เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์  และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า  เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  (๕) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน  ตามมาตรา ๑๖ ข้อ ๑๑ การ
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้จัดท าโครงการ “อ่ิม
บุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้พัฒนาลูก และบุตรหลานของตนเอง โดย
การพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนน าธรรมะน าหลักค าสอน  ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและ
น าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ๒. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
 ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 ๔. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
 



๒๙ 

เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนในต าบลโป่งตาลอง 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนทุกโรงเรียนในต าบลโป่งตาลอง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ร่วมกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในต าบลโป่งตาลอง และผู้ปกครอง 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
 ๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 ๔. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ๕. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
 

งบประมาณ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 ๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่
ดีในสังคม 
 ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 ๔. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 
 



๓๐ 

มิติที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

โครงการที่ ๑ 
ชื่อ กจิกรรม : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได ้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี ้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร



๓๑ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน  ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่
คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการ
อ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่
เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย ๑ ฉบับ 
 ๒. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิธีด าเนินการ 
๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
๓. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๔. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๕. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๗. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๘. รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 



๓๒ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

          - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
          - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครับ 
          - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



๓๓ 

โครงการที่ ๒ 
ชื่อมาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

หลักการและเหตุผล 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็น

บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส่สามารถตรวจสอบ

ได ้
๓. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จ านวน ๑ 

มาตรการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

วิธีด าเนินการ 
๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๔. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
๕. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 



๓๔ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
จ านวน ๑ มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ไม่
น้อยกว่า   ๙๐ %  

 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล ไม่ต ่ากว่าระดับ ๓ 

 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 



๓๕ 

โครงการที่ ๓ 
ชื่อ มาตรการ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้ง
ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมอบหมาย 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการ ของประชาชน 
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๔. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกฯ   
นายกฯ มอบหมายให้ปลัด อบต.  รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต. มอบหมายให้รองปลัด 
อบต. และปลัด อบต. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 



๓๖ 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

วิธีด าเนินการ 
๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ  
๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ  
๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 ๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลผลิต 
 - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๒. ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

 



๓๗ 

โครงการที่ ๔ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น เรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ 
 ๓.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้ บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 



๓๘ 

 ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลองรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
 



๓๙ 

โครงการที่ ๕ 
ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบ ประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือที่เก่ียวข้อง 
๒. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง

การที่เก่ียวข้อง 
๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน



๔๐ 

ทิศทางเดียวกัน 
๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ 
 



๔๑ 

โครงการที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ

บริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๔. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๕. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๖. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้อ านวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ 
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๖. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



๔๒ 

ผู้รับผิดขอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวข้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 



๔๓ 

โครงการที่ ๗ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๒. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
  ๓. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 



๔๔ 

โครงการที่ ๘ 
ชือ่โครงการ  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๔๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองทุกโครงการและกิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา

ลองที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๔๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



๔๕ 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  ๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวชี ้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
๒. ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของการ
จัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 



๔๖ 

โครงการที่ ๙ 
ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง ที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม หรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop 
Service) ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นค า
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผล การด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละ
กระบวนงาน เพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่ องทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการ
ตามล าดับจัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก  ่

ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม ่เลือกปฏิบัติ 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์

มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก  ่

ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม  ่

เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ  
๒. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 



๔๗ 

พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การก าจัดผักตบ
ขวาและวัชพืชในแหล่งน้ าการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  
           ๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 



๔๘ 

โครงการที่ ๑๐ 
ชื่อโครงการ  โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่
จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ื อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ การให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ  
๒. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
๓. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
๔. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตต าบลโป่งตาลอง 

วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่



๔๙ 

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๒. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตท้องถิ่นตามรูปแบบที่ก าหนด  
 ๓. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้ท้องถิ่นทราบ  
 ๔. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
 ๕. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลผลิต 
 - ผลการส ารวจความพึงพอใจซองประซาซนที่มีต่อการบริหารงานซองเทศบาล จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๒. ผลผลิต 
 - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 



๕๐ 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๒ ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ 

 
ท างานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองให้สั้นลง  
๒. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโป่งตาลอง 
๓. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
๕. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



๕๑ 

๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง ใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ 

๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วน ในองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานฃ 
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๔. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และท าให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 



๕๒ 

โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 ๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 ๔. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองและผู้ที่มาติดต่อราชการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๓. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน



๕๓ 

ทราบโดยทั่วกัน  
๔. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๕. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ

จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
 ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถรู้ผลการ

ด าเนินงานได ้
 



๕๔ 

โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  

หลักการและเหตุผล 
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็

เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเ ป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 

เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

๒. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งตาลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



๕๕ 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



๕๖ 

โครงการที่ ๔ 
ชื่อโครงการ มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  
 

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้ง
มีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้ก าหนดมาตรการ
ให้มีการมอบอ านาจของนายกฯ ให้รองนายกฯ ปลัดฯ และรองปลัดฯ ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

 ๒. เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อย จ านวน ๔ เรื่อง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

วิธีด าเนินการ 
๑. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเสนอเพ่ือพิจารณา 
๒. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกฯ ให้รองนายกฯ ปลัดฯ และรองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดขอบโครงการ 
งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 



๕๗ 

โครงการที่ ๕ 
โครงการ มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๔๒๒ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๔๒๒ ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร 
ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้
อ านาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น
ช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๔๒๒ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นไปอย่างรอบคอบ 
๒. เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกฯ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกฯ เป็นผู้ปฏิบัติ

ราชการแทน นายกฯ ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 



๕๘ 

โครงการที่ ๖ 
 

ชื่อโครงการ มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ  
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก 
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ 
ท าให้การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการ
ทุจริต ประพฤติมีชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลฯ  
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๔.เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

เป้าหมาย 
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ 

จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกฯ มอบหมายให้รองนายกฯ  นายกฯ มอบหมายให้ปลัดฯ รองปลัดฯ  และ



๕๙ 

หวัหน้า ส่วนราชการ ปลัดฯ มอบหมายให้รองปลัดฯ และปลัดฯ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

วิธีด าเนินการ 
๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือ สั่งการ  
๒. จัดท าหนังสือแจ้งเรียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ  
๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก

เดือน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าส านักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๒. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดีประชาชนได้รับความสะดวก และลดการ

ผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 



๖๐ 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
โครงการที่ ๑ 

ชื่อโครงการ  โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี 
 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน า
ในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  
๓. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
๔. เป้าหมายเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลโป่งตาลอง 

สถานที่ด าเนินการ 
ต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๒. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๓. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (เยาวชน) 
๔. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มิจิตสาธารณะ 
๕. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๖๑ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มิจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 



๖๒ 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
โครงการที่ ๑ 

ชื่อมาตรฐาน “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น่าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมือง ที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๒. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ     
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 



๖๓ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 



๖๔ 

โครงการที่ ๒ 
ชื่อกิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง” 
 

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า

การปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองกับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๒. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๔. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน โดยจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 



๖๕ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๑. ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘ 

๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด      
เป็นต้น 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมชองผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 

๓. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

๔. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
๖. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๔ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 

 



๖๖ 

โครงการที่ ๓ 
 

ชื่อโครงการ  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก 
(ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย 
โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๔ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจั งหวัด ให้ เสร็จสิ้ นภายใน  ๔๕ วัน  นั บจากวันที่ ได้ รับทราบผลการวินิ จฉัย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๘ 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมีชอบ 

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 



๖๗ 

วิธีด าเนินการ 
- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 



๖๘ 

โครงการที่ ๔ 
ชื่อมาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๒. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลองให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 



๖๙ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโป่งตาลองตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 



๗๐ 

โครงการที่ ๕ 
ชื่อโครงการ “มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมีชอบ” 
 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาลเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง จึงได้จัดท า มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน 
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออ านาจที่ตนมิได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล 

พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
และตระหนักถึงความส าคัญของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
เป้าหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
  

วิธีด าเนินการ 
๑. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่



๗๑ 

โดย  มิชอบ  
๓. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 

 
 



๗๒ 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ “มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองให้มีประสิทธิภาพ  
                 มากยิ่งขึ้น” 

 

หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดยมี
งานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน 
สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง  
 ๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งตาลอง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จ านวน ๑ แห่ง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
  

วิธีด าเนินการ 
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 



๗๓ 

ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ 
 ๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐  
 ๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 



๗๔ 

โครงการที่ ๒ 
 

ชื่อโครงการ  “กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง” 
 

หลักการและเหตุผล 
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้

ว่าภายใต้บังคับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ขึ้น 

๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
    ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
    ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
    ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น  
    ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 

เป้าหมาย 
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน  ๑ ชุด  
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรอง

ส าเนาข้อมลูข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จ านวน ๑ ฉบับ  
๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ ฉบับ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีการด าเนินงานโครงการ 
๑. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
๒. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
๓. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ  



๗๕ 

๔. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

๕. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
๖. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ณ ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

โครงการที่ ๓ 
 

ชื่อโครงการ “กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

หลักการและเหตุผล 
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๔๐ มาตรา ๔๘ 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” 
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่ อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๔๔๐ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๙๐ คน ตัวแทนชุมชน จ านวน ๘๐ คน ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจร้อยละ ๘๐ 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม  
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร  



๗๗ 

ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 



๗๘ 

โครงการที่ ๔ 
ชื่อโครงการ “มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เข่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
๒. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
๓. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทข้ึน

ไป 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการด าเนินงาน แผนอัตราก าลัง แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศสอบราคา/
ประกวดราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลรายรับและรายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานการ
ประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา

ลอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 



๗๙ 

โครงการที่ ๕ 
ชื่อโครงการ “กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการ
รับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ซอง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 



๘๐ 

โครงการที่ ๖ 
ชื่อโครงการ “มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลอง” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๒. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓. เพ่ือให้มชี่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ บอร์ด

หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองร้านค้าชุมชนตาม ชุมชน/หมู่บ้าน ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/
หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า
และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง /จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี /ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลซน/การจัดแถลงข่าว หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น /ประกาศผ่าน
เว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ TV /รายการ
ทาง Youtube ออนไลน์ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๘๑ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา

ลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 



๘๒ 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ  โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท า โครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้ อบต.
ด าเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วย
ตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิด
ในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ท าการ อบต. ซึ่งอาจเสีย

ค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
๒. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ อบต. กับประชาชนในพื้นท่ี 
 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ อบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน

เขตต าบลโป่งตาลอง ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
ก าหนดให้ออก อบต. เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขต อบต.โป่ง   

ตาลอง  
 

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด 
๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
 



๘๓ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดออกให้ อบต. เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน สิงหาคม 

– ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองอย่างทั่วถึง 
๒. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต. ร่วม

รับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานของ อบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 

 
 



๘๔ 

โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับต าบล 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  ได้ก าหนดห้วงเวลาของการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยก าหนดให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้ขอขยายระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาฯ ให้นายอ าเภอปากช่อง
พิจารณาอนุมัติแล้ว  โดยการจัดท าแผนพัฒนาฯต้องยึดหลักการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์อ าเภอ มาใช้เป็นข้อมูลในจัดท าแผนพัฒนาฯ พร้อมทั้งน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนฯ และโครงการต้องมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การดังกล่าว พร้อมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงอีกท้ังยังเป็นกระบวนการจัดท างบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
รอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองจึงได้จัดท า
โครงการเวทีประชาคมระดับต าบลครั้งนี้ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
๒. เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมโครงการให้เป็นแนวทางในทางการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการ

ของประชาชน 
๓. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน ฯ 

 

เป้าหมาย 
   ประชาชนในต าบลโป่งตาลอง  จ านวน  ๑๒๐  คน 

 - ประชาชนในต าบลโป่งตาลอง  จ านวน  ๑๐๐  คน  จ านวน  ๑๓  หมู่บ้าน 
 - ครูและบุคลากรในต าบลโป่งตาลอง  จ านวน  ๒๐  คน  

  

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

วิธีด าเนินการ 
๑. เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ 
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 
๔. สรุปรายงานผลการการด าเนินโครงการ 



๘๕ 

 
สถานที ่
 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

งบประมาณ 
 จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
๒. สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
๓. การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน ฯ 

 



๘๖ 

โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ “โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนชุมชน” 
 

หลักการและเหตุผล 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๐๘๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ

หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๘ 
ก าหนดให้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี โดยการน าโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้ านรวบรวมและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  และสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นกระบวนการจัดท างบประมาณให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองจึงได้จัดท าโครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านครั้งนี้
ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี 
๒. เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมโครงการให้เป็นแนวทางในทางการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของ

ประชาชน 
๓. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน ฯ 

 

เป้าหมาย 
 ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในต าบลโป่งตาลอง  จ านวนหมู่บ้านละ ๓๐ คน  รวม ๓๙๐  คน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

วิธีด าเนินการ 
๑. เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ 
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 
๔. สรุปรายงานผลการการด าเนินโครงการ 
 

สถานที ่
 ณ  ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน  หรือ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน หรือท่ีประชุมของ
แต่ละหมู่บ้าน 

         

งบประมาณ 
 จ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 



๘๗ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี 
 ๒. สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 ๓. การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการที่ ๑ 
ชือ่โครงการ โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน

การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้ คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

 

เป้าหมาย 
ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  
๓. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 
 
 
 
 



๘๙ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 
 



๙๐ 

โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ  โครงการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

โป่งตาลองอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่ งตาลองได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น คือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

 

เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน 
 

วิธีการด าเนินการ 
๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง 

ตาลองอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง 
 ๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 



๙๑ 

โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ “มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง       
ตาลอง” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  
๓. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 



๙๒ 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด 
 

โครงการที่ ๑ 
 

ชื่อโครงการ “กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่  ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 



๙๓ 

๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 
 

เป้าหมาย 
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๖ 

๒. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ 
 

สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
แผน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 



๙๔ 

๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อย
ละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

โครงการที่ ๒ 
 

ชื่อโครงการ “มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง” 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๔ ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 

การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ
ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจึงได้ก าหนดมาตรการ การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

๒. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด  

๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล (ระดับ

องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 



๙๖ 

๒. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง น าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

๓. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง รายงานผลการด าเนินการ แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง  
๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

   ๓. มิการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด 
 
 



๙๗ 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 

โครงการที่ ๑ 
 

ชื่อโครงการ "มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย” 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง

มักจะก าหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ วนต าบลโป่งตาลอง 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 
๒. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ

โอน ย้าย 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 



๙๘ 

- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แต่งตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อน ต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองจะออก

ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 

 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 



๙๙ 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕  ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยแล ะ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

โครงการที่ ๒ 
 
ชื่อโครงการ กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่ง ใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตต าบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 



๑๐๑ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 



๑๐๒ 

โครงการที่ ๓ 
 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีการด าเนินการ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง

ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

 
 



๑๐๓ 

ตัวช้ีวัด 
มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
 

ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง    
ตาลองท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 



๑๐๔ 

โครงการที่ ๔ 
ชื่อโครงการ กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมชองประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคญั 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
๒. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ให้

เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า 
 

เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 

๓. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง



๑๐๕ 

ละเอียดและถูกต้อง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 



๑๐๖ 

๔.๓ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

โครงการที่ ๑ 
 

ชื่อโครงการ มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในต าบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
  

วิธีด าเนินการ 
๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่น



๑๐๗ 

ได้  
 ๒. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับต าบลโป่งตาลอง 
 
 



๑๐๘ 

โครงการที่ ๒ 
    
ชื่อโครงการ มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง

ปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง มีภารกิจหน้าที่ที่  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองพิจารณา แล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึ งได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๒. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลโป่งตาลอง 
 

เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตต าบลโป่งตาลองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
สถานที่ด าเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่ต าบลโป่งตาลอง 
 



๑๐๙ 

วิธีด าเนินงาน 
  ๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

๒. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารโป่งตา
ลอง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

๕. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง กับบุคคลองค์กร
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 ๒. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
 ๓. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลโป่งตาลอง
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
       เทศบาล                   
       องค์การบริหารส่วนต าบล     โป่งตาลอง  ขนาด    กลาง      

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ ๔๔๔ หมู่ที่  ๔  ถนน  - ต าบล โป่งตาลอง อ าเภอ  ปากช่อง   
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  ๓๐๑๓๐ โทรศัพท ์๐๔๔-๐๐๙๕๑๕-๖ โทรสาร ๐๔๔-๐๐๙๕๑๕ 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๕,๒๕๗  คน   ๒,๙๑๔ ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐๘.๖๙ ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุม ๑๓  หมู่บ้าน/ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รับจริง) 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  ๒๒,๓๐๒,๗๒๖    บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน    ๘,๐๙๘,๑๘๘  บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒๑,๕๗๕,๐๒๖  บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  ๓๙   คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน      ๒๖    คน 
๙. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๓๐  คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
๑๐. ชื่อผู้ประสานงาน              นายณวัชร์  นิลพฤกษ์                                     
 ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                               
 สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 โทรศัพท์  ๐๔๔-๐๐๙๕๑๕-๖ โทรสาร  ๐๔๔-๐๐๙๕๑๕     
 โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗-๓๐๓๑๗๙๓  E-mail  nawat2528@hotmail.com  
 
 

ผลการประเมิน 
 

  

 
 

ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 

 
......................... 
 (คะแนนที่ได้) 
 

๒๐๐ 
(คะแนนเต็ม) 
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ส่วนที่ ๒ ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ ๑ – ๔ และใส่เครื่องหมาย () ในช่อง
ที่มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระส าคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน 
 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม ๔๕ คะแนน 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๑๐-๑๒ 
ข้อ) 

๔ 
(๘-๙ 
ข้อ) 

๓ 
(๖-๗ 
ข้อ) 

๒ 
(๔-๕ 
ข้อ) 

๑ 
(๑-๓ 
ข้อ) 

๐ 
( - 
) 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง       
๒.โครงการบันทึกความดีพนักงานจ้าง   
       
       
       
   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ๑) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
() ๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย  
() ๓) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
(    ) ๔) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
() ๕) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๑๐-๑๒ 
ข้อ) 

๔ 
(๘-๙ 
ข้อ) 

๓ 
(๖-๗ 
ข้อ) 

๒ 
(๔-๕ 
ข้อ) 

๑ 
(๑-๓ 
ข้อ) 

๐ 
( - 
) 

() ๖) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและ
บรรยากาศในการท างาน  
(    ) ๗) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  
() ๘) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน  
() ๙) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ  
() ๑๐) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อ
หน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  
() ๑๑) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม  
(   ) ๑๒) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   ๙  ข้อ    ระดับคะแนน      ๔    . 

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
( ๒ ข้อ) 

๓ 
( ๑ ข้อ) 

๐ 
( - ) 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
       
       
       
       
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
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(   ) ๑) ก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  
(   ) ๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     - ข้อ ระดับคะแนน    -  

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
(๗ ข้อ) 

๔ 
(๕-๖ 
ข้อ) 

๓ 
(๓-๔ 
ข้อ) 

๒ 
(๒ ข้อ) 

๑ 
(๑ ข้อ) 

๐ 
( - ) 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
       
       
       
       
        
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(   ) ๒) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(   ) ๓) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
(   ) ๔)มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (   ) ๕) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (   ) ๖) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (   ) ๗) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.๑๐๐ และ 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๗ ข้อ) 
๔ 

(๕-๖ 
ข้อ) 

๓ 
(๓-๔ 
ข้อ) 

๒ 
(๒ ข้อ) 

๑ 
(๑ ข้อ) 

๐ 
( - ) 

๑๐๓ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อ
วัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการด ารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย   
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      - ข้อ    ระดับคะแนน    -     

 
๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(มีโครงการ) 
๐ 

(ไม่มีโครงการ) 
๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพใน
ต าบลโป่งตาลอง      
       
       
       
        
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน....๑......โครงการ   ระดับคะแนน   ๕  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๒ ข้อ) 
๓ 

(๑ ข้อ) 
๐ 

( - ) 
๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
       
       
       
       
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
(   ) ๒) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     -    ข้อ    ระดับคะแนน -  

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
(มีโครงการ) 

๐ 
(ไม่มีโครงการ) 

๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ      
       
       
       
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ...๑....โครงการ    ระดับคะแนน   ๕  
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๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (๑๕ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
(๓ ข้อ) 

๔ 
(๒ ข้อ) 

๓ 
(๑ ข้อ) 

๐ 
(-) 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑.โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม     
        
        
        
        
   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ๑) น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
() ๒) น าหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
() ๓) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๒ ข้อ    ระดับคะแนน  ๔  

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
(๓ ข้อ) 

๔ 
(๒ ข้อ) 

๓ 
(๑ ข้อ) 

๐ 
(-) 

๑.๓.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
 ๑.โครงการอิ่มบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด    
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๓ ข้อ) 
๔ 

(๒ ข้อ) 
๓ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ๑) น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) ๒) น าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้
ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
() ๓) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๑ ข้อ    ระดับคะแนน      ๓   

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
(มีโครงการ) 

๐ 
(ไม่มีโครงการ) 

๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการวัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม  
        
        
        
        
       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   ๑    โครงการ    ระดับคะแนน  ๕  
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม ๖๕ คะแนน 
 ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๔ ข้อ) 
๔ 

(๓ ข้อ) 
๓ 

(๒ ข้อ) 
๒ 

(๑ ข้อ) 
๐ 

 ( - ) 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ๑) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
() ๒) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน 
() ๓) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
(    ) ๔) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน .........๔..........ข้อ    ระดับคะแนน…………๔……………….. 
 
 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๙-๑๐ 
ข้อ) 

๔ 
(๗-๘ 
ข้อ) 

๓ 
(๕-๖ 
ข้อ) 

๒ 
(๓-๔ 
ข้อ) 

๑ 
(๑-๒ 
ข้อ) 

๐ 
( - ) 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล          
๒. มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๙-๑๐ 
ข้อ) 

๔ 
(๗-๘ 
ข้อ) 

๓ 
(๕-๖ 
ข้อ) 

๒ 
(๓-๔ 
ข้อ) 

๑ 
(๑-๒ 
ข้อ) 

๐ 
( - ) 

๓. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
       
       
        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   ๑) ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็น
อย่างดี 
()   ๒) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส 
()   ๓) การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร 
()   ๔) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา
ให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม  
()   ๕) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่
เหมาะสม 
()   ๖) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถาน
บันเทิง หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
() ๗) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
() ๘) การเอ้ือประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
() ๙) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิ
ชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 
() ๑๐) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่น
ใดแก่เจ้าหน้าที่ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    ๑๐ ข้อ    ระดับคะแนน       ๕   
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๕-๖ ข้อ) 
๔ 

(๔ ข้อ) 
๓ 

(๓ ข้อ) 
๒ 

(๒ ข้อ) 
๑ 

(๑ ข้อ) 
๐ 

( - ) 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี”         
๒. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”     
๓. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
        
ซ่ึงครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   ๑) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่
มีประสิทธิภาพ 
()   ๒) การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
()   ๓) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจ าเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
()   ๔) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
()   ๕) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
()   ๖) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 

 
 

 

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๖ ข้อ    ระดับคะแนน   ๕  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๑๐-๑๒ 
ข้อ) 

๔ 
(๘-๙ 
ข้อ) 

๓ 
(๖-๗ 
ข้อ) 

๒ 
(๔-๕ 
ข้อ) 

๑ 
(๑-๓ 
ข้อ) 

๐ 
( - ) 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง       
๒. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชน  
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ             
๓. โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความ 
พึงพอใจของประชาชน     
       
       
              
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   ๑) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
()   ๒) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
()   ๓) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง 
()   ๔) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
()   ๕) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
()   ๖ บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให้บริการ 
()   ๗) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 
()   ๘) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
()   ๙) ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๑๐-๑๒ 
ข้อ) 

๔ 
(๘-๙ 
ข้อ) 

๓ 
(๖-๗ 
ข้อ) 

๒ 
(๔-๕ 
ข้อ) 

๑ 
(๑-๓ 
ข้อ) 

๐ 
( - ) 

()   ๑๐) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
()   ๑๑) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
()   ๑๒) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน    ๑๒ ข้อ    ระดับคะแนน   ๕  

 
 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(๑๐ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๓ ข้อ) 
๔ 

(๒ ข้อ) 
๓ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน     
๒. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ    
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ๑) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
() ๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
() ๓) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  ๓ ข้อ    ระดับคะแนน   ๕  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๓ ข้อ) 
๔ 

(๒ ข้อ) 
๓ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ        
๒. มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๓. มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒        
๔. มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ      
      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ๑) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
() ๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรม
และถูกกฎหมาย 
() ๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่
ผิดพลาด 

 
 

 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  ๓ ข้อ    ระดับคะแนน     ๕  
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๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(มีโครงการ) 
๐ 

(ไม่มีโครงการ) 
๒.๔.๑ ยกย่องเชดิชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี     
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๑ โครงการ    ระดับคะแนน ๕  
๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
    -    
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

  
 

 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      - โครงการ    ระดับคะแนน -  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(มีโครงการ) 
๐ 

(ไม่มีโครงการ) 
๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      - โครงการ    ระดับคะแนน   -  
 
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (๒๐ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๑๐ 

(๓ ข้อ) 
๘ 

(๒ ข้อ) 
๖ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”    
๒. กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง      
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   ๑) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
()   ๒) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๑๐ 

(๓ ข้อ) 
๘ 

(๒ ข้อ) 
๖ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

()   ๓) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๓ ข้อ ระดับคะแนน ๑๐  

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
( ๒ ข้อ) 

๓ 
( ๑ ข้อ) 

๐ 
(-) 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง     
        
        
        
    
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   ๑) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
()   ๒) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับ ดูแล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๒  ข้อ    ระดับคะแนน  ๕  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๓ ข้อ) 
๔ 

(๒ ข้อ) 
๓ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”   
๒. มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   ๑) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
()   ๒) มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
()   ๓) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๓ ข้อ    ระดับคะแนน ๕  
 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม ๔๕ คะแนน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน     
(๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๕ข้อ) 
๔ 

(๔ข้อ) 
๓ 

(๓ข้อ) 
๒ 

(๒ข้อ) 
๑ 

(๑ข้อ) 
๐ 
(-) 

๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๕ข้อ) 
๔ 

(๔ข้อ) 
๓ 

(๓ข้อ) 
๒ 

(๒ข้อ) 
๑ 

(๑ข้อ) 
๐ 
(-) 

๒. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง”          
๓. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”    
      
       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  ๑) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
() ๒) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
() ๓) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่  
() ๔) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ  
() ๕) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call 
Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท าการของ
หน่วยงาน 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   ๕  ข้อ    ระดับคะแนน   ๕  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๔ข้อ) 
๔ 

(๓ข้อ) 
๓ 

(๒ข้อ) 
๒ 

(๑ข้อ) 
๐ 
(-) 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”          
๒. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง      
       
       
       
       
       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ๑) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัด
จ้าง 
() ๒) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชน
ทราบ    
() ๓) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน  
() ๔) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาค
ประชาชน  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ......๔.......ข้อ    ระดับคะแนน ๕  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(มีโครงการ) 
๐ 

(ไม่มีโครงการ) 
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง    
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      ๑ โครงการ    ระดับคะแนน  ๕  
 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๓ ข้อ) 
๔ 

(๒ ข้อ) 
๓ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิ
กิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. โครงการ อบต. เคลื่อนที่       
๒. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล     
๓. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน    
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  ๑) จัดประชาคม 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๓ ข้อ) 
๔ 

(๒ ข้อ) 
๓ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

() ๒) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
(   ) ๓) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๒ ข้อ    ระดับคะแนน   ๔  

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
(๔ข้อ) 

๔ 
(๓ข้อ) 

๓ 
(๒ข้อ) 

๒ 
(๑ข้อ) 

0 
(-) 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
       
    ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ๑) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  
(   ) ๒) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอน
ร้องเรียน  
(   ) ๓) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย  
(   ) ๔) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      -  ข้อ    ระดับคะแนน   -  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๑๐-๑๒ข้อ) 
๔ 

(๘-๙ข้อ) 
๓ 

(๖-๗ข้อ) 
๒ 

(๔-๕ข้อ) 
๑ 

(๑-๓ข้อ) 
๐ 
(-) 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ๑) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
(   ) ๒) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้
ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
(   ) ๓) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมี
ประสิทธิภาพ  
(   ) ๔) มีมาตรการที่ต้องด าเนินการเรื่องร้องเรียน
ภายใน ๑๕ วัน  
(   ) ๕) การรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน  
(   ) ๖) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือ
สื่ออ่ืน ๆ  
(   ) ๗) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง  
(   ) ๘) การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง                          
(   ) ๙) การรายงานผลการด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ผู้ร้องทราบ  
(   ) ๑๐) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
(   ) ๑๑) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการ
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ทุจริต  
(   )  ๑๒) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน -
ข้อ    

ระดับคะแนน -  

 

 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๔ข้อ) 
๔ 

(๓ข้อ) 
๓ 

(๒ข้อ) 
๒ 

(๑ข้อ) 
๐ 
(-) 

๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา      
๒. โครงการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ        
๓. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
() ๒) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
() ๓) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
ราชการ  
() ๔) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  

 

 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน .....๔......ข้อ    ระดับคะแนน……………๕…………….. 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(มีโครงการ) 
๐ 

(ไม่มีโครงการ) 
๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 

  
 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ........-.........โครงการ    ระดับคะแนน……………-…………….. 

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
(๓ ข้อ) 

๔ 
(๒ ข้อ) 

๓ 
(๑ ข้อ) 

๐ 
(-) 

๓.๓.๓ ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน                                           
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
         
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                            
(   ) ๒) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
(   ) ๓) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ   

    
 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      - ข้อ    ระดับคะแนน -   
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มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม ๔๕ คะแนน 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด (๑๐ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๒ข้อ) 
๓ 

(๑ข้อ) 
๐ 
(-) 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้          
ผู้ก ากับดูแล  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน               .     
                                                                                      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  ๑) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่าง
เป็นอิสระ  
(   ) ๒) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  ๑ ข้อ    ระดับคะแนน ๓  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๓ ข้อ) 
๔ 

(๒ ข้อ) 
๓ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง       
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ๑) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
(   ) ๒) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๓ ข้อ) 
๔ 

(๒ ข้อ) 
๓ 

(๑ ข้อ) 
๐ 
(-) 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
(   ) ๓) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๑ ข้อ    ระดับคะแนน   ๓  

  
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ (๑๕ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๒ข้อ) 
๓ 

(๑ข้อ) 
๐ 
(-) 

๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
(   ) ๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     - ข้อ    ระดับคะแนน   -  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๒ข้อ) 
๓ 

(๑ข้อ) 
๐ 
(-) 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๒ข้อ) 
๓ 

(๑ข้อ) 
๐ 
(-) 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล  
๒. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
๓. กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
         
 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 () ๑) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 () ๒) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๒ ข้อ    ระดับคะแนน  ๕  

 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
(๓ ข้อ) 

๔ 
(๒ ข้อ) 

๓ 
(๑ ข้อ) 

๐ 
(-) 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหา
พัสด ุ                                     
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ 
() ๒) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
() ๓) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอน
ให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 

 
 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     ๓ ข้อ    ระดับคะแนน   ๕  
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (๑๐ คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

๕ 
(มีโครงการ) 

๐ 
(ไม่มีโครงการ) 

๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตาม
กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      - โครงการ    ระดับคะแนน   -  
๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(มีโครงการ) 
๐ 

(ไม่มีโครงการ) 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      - โครงการ   ระดับคะแนน   -  

 
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(๑๐ คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(๒ข้อ) 
๓ 

(๑ข้อ) 
๐ 
(-) 

๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  
        
        
        
        
       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ๑) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
() ๒) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต  

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  ๒ ข้อ    ระดับคะแนน ๕  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
๕ 

(มีโครงการ) 
๐ 

(ไม่มีโครงการ) 
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   ๑   โครงการ ระดับคะแนน  ๕  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

        
 
                                                                        (ลงช่ือ)       ทองหล่อ  ช้างสีทา 
                  ( นายทองหล่อ  ช้างสีทา ) 
        ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
            วันที่ /  /  

 
 

 
 


