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องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
ตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง   

จังหวัดนครราชสีมา 



 

คำนำ 
  
 เนื่องจากปัจจุบันปัจจัยแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมทั้งในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และบริบททาง
กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งการกำหนดให้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาประเทศด้วย 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง โดยงานนิติการและแผนงาน จึงได้ทบทวน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. 256๑ – 256๕) เพ่ือใช้ดำเนินการแทน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งตาลอง ผู้รับบริการ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง อันจะส่งผลให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งขับเคลื่อนและ
บูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ต่อไป  
  
                   งานนิติการและแผนงาน 
            สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
               ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
 
เรื่อง   หน้า 
 
ส่วนที่  ๑   บทนำ    
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์การ  ๑ 
 หลักการและเหตุผล  ๒ 
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ประโยชน์ของการจัดทำแผน    ๓ - ๔ 
 
ส่วนที่  ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี   
 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)     ๖  - ๙ 
  
ส่วนที่  ๓   รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ๑๐ - ๒๓ 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ๒๔ - ๖๕ 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๖๖ - ๘๖ 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ            ๘๗ - ๑๐๒    
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
ภาคผนวก 
  

   - สำเนาประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
            - แผนที่ตำบลโป่งตาลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แกก่าร
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้ 
 ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุง่เน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไก 
                 /การตรวจสอบ... 



 

                    - ๒ -  
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แตใ่นปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแตป่ระโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตัง้มากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกยอ่งคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีคา่นิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทำการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไมเ่กรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
 ๒. หลักการและเหตผุล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับ   ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
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 ได้ลำดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเปน็ประเทศที่มีปญัหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
         
                 /แม้ว่าใน...  



 

                   - ๓ - 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลงสาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ พ้ืนฐาน
ของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็งปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็น ฉบับที่ ๓ เริ่ม จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศโดยกำหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่
ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ำหนด 
 

 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเปน็ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที ่๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มี 
                                                                                                                /ความโปร่งใส... 



 

        - ๔ -  
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ือกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
๓. วัตถุประสงคข์องการจัดทำแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 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
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถว่งดุลการใช้อำนาจอยา่งเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
 
                         /๕. ประโยชน์... 



 

      - ๕ - 
๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใ์ช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
 ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสำนึกรักทอ้งถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเขม้แข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   /ส่วนที่ ๒....



 

                      - ๖ - 
ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้ าร าชก ารก ารเมื อ งฝ่ าย
บริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 
 
๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ เด็กและ
เยาวชน 
 
๒ .๑  แสดงเจตจำน งท าง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 
 
 
 

๑. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง 
๒. โครงการบันทึกความดีพนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
๑. โครงการจัดฝึกอบรมเพื่ อส่ งเสริม เศรษฐกิจพอ เพี ยงตามแนว
พระราชดำริ 
๒. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในตำบล
โป่งตาลอง 
 
๑. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
๒. โครงการวัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม 
๓. โครงการอิ่มบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด 
 
๑. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๖๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๗๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๗๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๗๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                    



 

          - ๗ - 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
๒.๔ การเชิดชู เกี ยรติแก่
หน่ วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณี ได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
 

 ๑. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 ๒. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๓. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 ๔. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี” 
 ๕. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 ๖. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ” 
 ๗. โครงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 ๘. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๙. โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการจดัเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน  
 
๑. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
๓. มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
๔. มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕. มาตรการการออก   คำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล ปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 
 
๑. โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี 
 
 
 
 
๑. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งตาลอง” 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใชง้บประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใชง้บประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๒๐,๐๐๐ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๗๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



 

             - ๘ - 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
๓. การส่งเสริมบทบาทและ
การมี ส่ วน ร่ วมขอ งภ าค
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
๓ .๑จัดให้มี และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 
 
 
 
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้อ ง เรี ย น /ร้อ งทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 
 
๓ .๓  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๓. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
๔. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๕.มาตรการ “ดำเนินการเกีย่วกบัเรื่องร้องเรยีน กรณีมีบุคคลภายนอกหรอื
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง  ตาลองว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 
๑. มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๒. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล 
ขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง” 
๓.กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐” 
๔. มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
๕. กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การเงินการคลัง” 
๖. มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง”   
 
๑. โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 
๒. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล 
๓. โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน 
 
 
 
๑. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท
และส่วนร่วมในการพัฒนา 
๒. โครงการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใชง้บประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
๑๐,๐๐๐ 

 



 

           - ๙ - 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
๔ . ก าร เส ริ ม ส ร้ า งแ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ก ล ไก ใน ก า ร
ต รว จ ส อ บ ก าร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด 
 
๔.๒  การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจ 
สอบก ารป ฏิ บั ติ ห รื อ ก าร
บริหารราชการ ตามช่องทาง
ที่สามารถดำเนินการได้ 
 
 
๔.๓ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ข อ ง ชุ ม ช น (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๓. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
๑. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง 
 
 
๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
๒. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๓.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
๔. กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
๑. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
๒. มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

 

 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใชง้บประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



 

      - ๑๐ - 
ส่วนที ่๓ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือ
เป็นต้นแบบใหม่ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขา้ใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๒. เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์รว่มกัน 
 ๓. เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
 
                      /เป้าหมาย... 



 

      - ๑๑ - 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งตาลอง  
 
พื้นที่ดำเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบง่เปน็ 3 แนวทาง คือ 
 ๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลองบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจา้หน้าที ่
 ๒. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 ๓. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ ในตำบลโป่งตาลอง 
 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ๕ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 
งบประมาณในการดำเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 ๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององคก์ร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
          
           /โครงการที่... 
 



 

      - ๑๒ - 
โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
 

หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทำอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการทำงานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความสำเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้รว่มงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ทำให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเห็นความสำคัญของการบันทึกประจำวัน
ดังกล่าว จึงได้จัดทำสมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์
แก่องคก์ร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล และพนักงาน 
 ๒. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างไดป้ฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

เป้าหมาย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ระยะเวลา 
 ๕ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

วิธีดำเนินการ 
 ๑. กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำทุกวัน
และส่งใหห้ัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 ๒. รวบรวมเป็นขอ้มูลสำหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี 
 

งบประมาณ 
 ไมใ่ช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 

 
                   /สถานที่ดำเนินการ... 



 

      - ๑๓ - 
สถานที่ดำเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง       
ผู้รับผิดชอบ 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมใหป้ฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๒. มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 ๓. พนักงานจ้างทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  /๑.๒ การสร้าง... 



 

- ๑๔ - 
๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ : โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้ง
ไดพ้ระราชทานแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการ
ดำเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
ขั้นตอนตามลำดับความจำเป็นประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่
เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายไดน้้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตำบลโป่งตาลอง 
 ๒. ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการทำการเกษตรแบบพอเพียงใหก้ับคนยากจนในตำบลโป่งตาลอง 
 ๓. สามารถนำความรู้ไปสร้างรายไดใ้ห้กับตนเอง 
 ๔. สามารถนำสินค้าทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นสินคา้ต่างๆ 
 ๕. สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตำบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

 
                       /วิธีการดำเนินการ... 



 

       - ๑๕ - 
วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปา้หมายรับทราบ 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 ๓. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 ๔. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด 
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด 
 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
 ๔. มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 ๕. เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      /โครงการที่ ๒... 



 

       - ๑๖ - 
โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพในตำบลโป่งตาลอง 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการ
ดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความ
ทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้
สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นโครงการที่มุ่ง
พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและ
ยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสำคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น
ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการ
ผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดย
มีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตำบลโป่งตาลอง 
 ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนยากจนในตำบลโป่งตาลอง 
 ๓. สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
  
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตำบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 ๓. ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 ๔. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
                                                                                               /ระยะเวลา... 



 

          - ๑๗ - 
ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
 ๓. มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /๑.๓ การสร้างจิต... 



 

           - ๑๘ - 
๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน 
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดำเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้
เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายองคก์ารบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา ๑๖ ข้อ ๑๑ การ
บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณ ีภูมิปญัญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้จัดทำโครงการ “ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม 
และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนนำธรรมะนำหลักคำสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำ
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 
 ๒. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นแบบอยา่งที่ดีในสังคม  
                                         /เพ่ือพัฒนา... 



 

      - ๑๙ -  
 ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 
 ๔. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
 

เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนในตำบลโป่งตาลอง 
 

สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลโป่งตาลอง 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง รว่มกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลโป่งตาลอง  
 

วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
 ๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมูบ่้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
 ๕. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
 

งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท  
 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 ๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดี
ในสังคม 
 ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่รว่มกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 ๔. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
 
                             /โครงการที่ ๒... 
 



 

       - ๒๐ - 
โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ : โครงการวัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม ต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มี
อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙)
จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ 
ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา ๒๕ กำหนดให้รัฐ
ต้องส่งเสริมการดำเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองพิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
วัคซีนวัฒนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุม้กันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่
สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต     
คอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึด
มั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก
เพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เดก็และเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

                               /เป้าหมาย... 



 

      - ๒๑ - 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนตำบลโป่งตาลอง จำนวน  ๑๐๐  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่
ไดร้ับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 ๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. แตง่ตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๓. ดำเนินการตามโครงการ 
 ๔. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
พื้นที่ดำเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

งบประมาณดำเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 ๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
                            /โครงการที่ ๓... 



 

         - ๒๒ -  
โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ : โครงการอ่ิมบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด 
 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดำเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพลังและศักยภาพมาก  การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน 
กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดำเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้
เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา ๑๖ ข้อ ๑๑ การ
บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้จัดทำโครงการ “อ่ิม
บุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้พัฒนาลูก และบุตรหลานของตนเอง โดย
การพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนำธรรมะนำหลักคำสอน  ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำ
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 ๒. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นแบบอยา่งทีดี่ในสังคม  
             
                /๓. เพื่อพัฒนา... 
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 ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 ๔. เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสำนึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
 

เป้าหมาย 
 เดก็นักเรียนโรงเรียนในตำบลโป่งตาลอง 
สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลโป่งตาลอง 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๕ ป ี(งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ร่วมกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลโป่งตาลอง และผู้ปกครอง 
 

วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
 ๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ 
 ๔. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
 ๕. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
 

งบประมาณ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท  
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและนำหลักธรรมไป
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
 ๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดี
ในสังคม 
 ๓. พัฒนาคณุภาพชีวิตตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 ๔. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม  
 
 
 
                                                       /มิติที่ ๒... 
 



 

      - ๒๔ -  
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
โครงการที่ ๑ 
ชื่อ กิจกรรม : กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่” 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ได ้
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที ่๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที ่๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอำนาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำ
ไดเ้ทา่ที่จำเปน็ตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
                                              /สุจิรต... 
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สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงาน
ในทอ้งถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไมม่ากเทา่กับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกดิจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นด้วย
การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอยา่งน้อย ๑ ฉบับ 
 ๒. มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิธีดำเนินการ 
๑. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๔. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๕. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๗. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๘. รายงานผลการดำเนินงาน 

 

                                     /๗. ระยะเวลา... 



 

           - ๒๖ - 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

          - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
          - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครับ 
          - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ ผลลพัธ์ 
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  /โครงการที่ ๒... 
 



 

       - ๒๗ -  
โครงการที่ ๒ 
ชือ่มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

หลักการและเหตุผล 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็น

บุคลากรที่มีความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ
ทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่
เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใส่สามารถตรวจสอบ

ได ้
๓. เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัตงิานด้านบริหารงานบุคคล 
๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเข้ามาทำงาน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทำมาตรการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จำนวน ๑ มาตรการ 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

วิธีดำเนินการ 
๑. กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง/

เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 ๒. นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๔. ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
๕. สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน  
                              /ระยะเวลา... 
 



 

      - ๒๘ - 
ระยะเวลาดำเนินการ 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลผลิต 
 - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
จำนวน ๑ มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ไม่
น้อยกว่า   ๙๐ %  

 - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล ไม่ตํ่ากว่าระดับ ๓ 

 - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           /โครงการที่ ๓... 
 



 

         - ๒๙ - 
โครงการที่ ๓ 
ชื่อ มาตรการ มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้ง
ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
สำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กำหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็นประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อำนาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กำหนด หรือตามทีน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมอบหมาย 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจ หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการ ของประชาชน 
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
๓. เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๔. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ     

มิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้รองนายกฯ    
                                    /นายกฯ... 



 

          - ๓๐ -  
นายกฯ มอบหมายให้ปลัด อบต.  รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต. มอบหมายให้รองปลัด 
อบต. และปลัด อบต. มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

วิธีดำเนินการ 
๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ  
๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ  
๓. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 ๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลผลิต 
 - มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๒. ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    /โครงการที่ ๔... 



 

      - ๓๑ -  
โครงการที ่๔ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็น เรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ไดก้ำหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งตาลองแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสรา้งความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได ้
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลองโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ที่รบัผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ 
 ๓.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งตาลองรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
                                /๕. คณะกรรมการ... 



 

                 - ๓๒ -  
 ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ชว่งระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     /โครงการที่ ๕... 
 



 

       - ๓๓ - 
โครงการที่ ๕ 
ชื่อกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบ ประกาศ กระทรวงมหาดไทย
และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

๒. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณท่ีตัง้ไว้ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง

การที่เก่ียวข้อง และเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ 
๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน  
                                      /โครงการที่ ๖... 



 

              - ๓๔ -  
โครงการที่ ๖ 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการ

บริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๔. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๕. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๖. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน

งบประมาณ 
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
๖. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 
 
 
 

                                                                                      /งบประมาณ... 



 

      - ๓๕ -  
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดขอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

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

คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            /โครงการที่ ๗... 
 



 

        - ๓๖ -  
โครงการที่ ๗ 
ชื่อกิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
๒. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
  ๓. มีการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
                            / โครงการที่ ๘... 
 



 

      - ๓๗ - 
โครงการที่ ๘ 
ชื่อโครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจาก องคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอำนาจ หน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๔๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จา้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองทุกโครงการและกิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

๓. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา

ลองที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๔๓ จำนวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง และชุมชนต่างๆ ภายในเขตตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
 
                                /๑. รวบรวมข้อมูล... 
 



 

     - ๓๘ - 
๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  ๒. นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผลผลิต 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
๒. ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของการจัด
จ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        /โครงการที่ ๙... 
 



 

      - ๓๙ - 
โครงการที่ ๙ 
ชื่อกิจกรรม 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองบริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม หรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ติดตามความคืบหน้า 
และแจ้งผล การดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงาน 
เพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลำดับจัดสถานที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกแก ่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม ่เลือกปฏิบัต ิ

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข
, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้ องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก ่ประชาชน 
สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม ่เลือกปฏิบัติ 
และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

วัตถุประสงค ์
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ  
๒. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

 
                                           /เป้าหมาย... 



 

                                                                - ๔๐ - 
เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 

พื้นที่ดำเนินการ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
 ๑. ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบาย
น้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, 
ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกำจัดผักตบขวาและ
วัชพืชในแหล่งน้ำการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

๒. ประเมนิมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  
           ๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
                                                      /โครงการที่ ๑๐... 



 

      - ๔๑ -  
โครงการที่ ๑๐ 
ชือ่โครงการ 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจ
หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการ
ก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ การให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ  
๒. เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
๓. เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
๔. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี 

 

 
                              /พ้ืนที่ ดำ เนิ นการ ...



 

      - ๔๒ -  
พื้นที่ดำเนินการ 

พ้ืนที่ในเขตตำบลโป่งตาลอง 
วิธีดำเนินการ 

๑. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

 ๒. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตท้องถิ่นตามรูปแบบที่กำหนด  
 ๓. สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้ท้องถิ่นทราบ  
 ๔. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน  
 ๕. ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลผลิต 
 - ผลการสำรวจความพึงพอใจซองประซาซนที่มีต่อการบริหารงานซองเทศบาล จำนวน ๑ ฉบับ  
 ๒. ผลผลิต 
 - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 

- การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
          

                /๒.๓ มาตรการ... 
 



 

     - ๔๓ - 
๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๒ กำหนดให้องค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุง กระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการ 

 
ทำงานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบรกิารประชาชน  
๒. เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓. เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้สั้นลง  
๒. ประชาชนในพื้นท่ีตำบลโป่งตาลอง 
๓. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
๕. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบั ติ

ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมหีน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        /วิธีดำเนินการ... 



 

      - ๔๔ -  
วิธีดำเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติ ได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้ประชาชนทราบ 

๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกส่วน ในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที ่
๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานฃ 
๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๔. ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทำให้
ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
                /โครงการที่ ๒... 



 

     - ๔๕ - 
โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

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

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การ
กระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความ ต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงาน
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 ๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 ๔. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดำเนินงาน 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองและผู้ที่มาติดต่อราชการ 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               /วิธีดำเนินการ... 



 

       - ๔๖ - 
วิธีดำเนินการ 

๑. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๓. จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน  
๔. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๕. มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนำจุดบกพร่องในการ

จัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได ้
๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
 ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถรู้ผลการ

ดำเนินงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    /โครงการที่ ๓... 

 



 

      - ๔๗ - 
โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  

หลกัการและเหตุผล 
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็

เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 

เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง รองปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
๑. จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

๒. ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
๓. สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โป่งตาลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย
ทราบ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  

                                               /งบประมาณ... 
 



 

      - ๔๘ - 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   /โครงการที่ ๔... 



 

       - ๔๙ - 
โครงการที่ ๔ 
ชื่อโครงการ มาตรการ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
 

หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน ได้บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ การที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่างๆ เกิดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบ
อำนาจของนายกฯ ให้รองนายกฯ ปลัดฯ และรองปลัดฯ ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

 ๒. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอำนาจอย่างน้อย จำนวน ๔ เรื่อง 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

วิธีดำเนินการ 
๑. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเสนอเพ่ือพิจารณา 
๒. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกฯ ให้รองนายกฯ ปลัดฯ และรองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดขอบโครงการ 
งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
              /โครงการที่ ๕... 



 

      - ๕๐ - 

โครงการที่ ๕ 
โครงการ มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๔๒๒ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๔๒๒ ได้บัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อ
เติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อำนาจอยู่
กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่ องว่างที่
ทำให้ เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรฐานการมอบอำนาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๔๒๒ 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นไปอย่างรอบคอบ 
๒. เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับรองนายกฯ 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
เสนอคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกฯ เป็นผู้ปฏิบัติราชการ

แทน นายกฯ ในการใช้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
                                      /โครงการที่ ๖... 



 

      - ๕๑ - 
โครงการที่ ๖ 
 

ชื่อโครงการ มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ  
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก ภารกิจมีมากมาย
ไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไป
ยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการ
เกิดความ ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต ประพฤติมีชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ 
ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลฯ  กำหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน 
๒. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
๓. เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๔.เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบใน ตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

 
                                        /เป้าหมาย... 



 

         - ๕๒ - 
เป้าหมาย 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดฯ  และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 
๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกฯ มอบหมายให้รองนายกฯ  นายกฯ มอบหมายให้ปลัดฯ รองปลัดฯ  และหัวหน้า 
ส่วนราชการ ปลัดฯ มอบหมายให้รองปลัดฯ และปลัดฯ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

วิธีดำเนินการ 
๑. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ

หนังสือ สั่งการ  
๒. จัดทำหนังสือแจ้งเรียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ

และถือปฏิบัติ  
๓. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก

เดอืน 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๒. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดีประชาชนได้รับความสะดวก และลดการ

ผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
                  /๒.๔ การเชิดชูเกียรติ... 
 
 



 

      - ๕๓ -  
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ  โครงการเยาวชนคนเก่ง คนด ี
 
 

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน

ร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนำใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

๒. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  
๓. เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
๔. เป้าหมายเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตำบลโป่งตาลอง 

สถานที่ดำเนินการ 
ตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๒. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๓. จัดทำเอกสารผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (เยาวชน) 
๔. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มิจิตสาธารณะ 
๕. สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
                                                                                     /งบประมาณ... 



 

       - ๕๔ - 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ทำคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มิจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          /๒.๕ มาตรการ... 



 

      - ๕๕ - 
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
โครงการที่ ๑ 
ชื่อมาตรฐาน “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลั กรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น่าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กำหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานให้สูงขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ     
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
๑. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
                  /ระยะเวลา... 
 



 

         - ๕๖ - 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                /โครงการที่ ๒... 
 



 

      - ๕๗ - 
โครงการที่ ๒ 
ชือ่กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง” 
 

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

การปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองกับปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลง
ทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

๒. เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๔. เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชัดเจน โดยจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าหน่วยงาน 
                         /ในสังกัด... 



 

               - ๕๘ -    
ในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่
ละมิติ ดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
๔) การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วธิีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๑. ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ

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

๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด      
เป็นต้น 

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมชองผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 

๓. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 

๔. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปา้หมายที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
                          /๖. การคำนวณ... 
 



 

- ๕๙ -  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    /โครงการที่ ๓... 

 
๖. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมนิ ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๔ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด ี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 



 

- ๖๐ - 
โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ

หนา้ที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เนื่องจากเห็น
ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตาม ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., 
จังหวัด, อำเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี ได้
มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๔ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว 
แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๘ 

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดย
มีชอบ 

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

                                                   /พ้ืนที่ดำเนินการ... 



 

      - ๖๑ -  
พื้นที่ดำเนินการ 

ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
- ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   /โครงการที่ ๔... 

 



 

      - ๖๒ - 
โครงการที่ ๔ 
ชื่อมาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เพ่ือดำเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกีย่วข้องอย่างถูกต้อง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

วิธีดำเนินการ 
๑. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๒. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลองให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

              /ผู้รับชอบ... 



 

      - ๖๓ - 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโป่งตาลองตามคู่มือ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      /โครงการที่ ๕... 
 



 

      - ๖๔ - 
โครงการที่ ๕ 
ชื่อโครงการ “มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมีชอบ” 
 

หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต ประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาลเพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึง
ได้จัดทำ มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมิได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล 

พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทีด่ี และ
ตระหนักถึงความสำคัญของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
เป้าหมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 
 
 
 
 

                                                                         /วิธีดำเนินการ...  



 

      - ๖๕ - 
วิธีดำเนินการ 

๑. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม ่

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่
โดย  มิชอบ  

๓. กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน ๕ วัน 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ ทีม่ีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           /มิติที่ ๓... 



 

                           - ๖๖ - 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
โครงการที่ ๑ 

ชื่อโครงการ “มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน” 

 

หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถ
เข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง  
 ๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลโป่งตาลอง 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จำนวน ๑ แห่ง 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  

วิธีดำเนินการ 
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ การเงิน การ 

                       /จัดหาพัสดุ... 



 

      - ๖๗ -  
จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ  
กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่กำหนด 

๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ 

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

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                /โครงการที่ ๒... 



 

      - ๖๘ - 
โครงการที่ ๒ 
ชือ่โครงการ  “กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง” 
หลักการและเหตุผล 

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 

และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารชองราชการ พ.ศ. ๒๔๔๖ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำ
สำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ขึ้น 

๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

๓. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
    ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
    ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
    ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น  
    ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 

เป้าหมาย 
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๑ แห่ง 
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน  

๑ ชุด  
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนา

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จำนวน ๑ ฉบับ  
๔. แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จำนวน ๑ ฉบับ 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีการดำเนินงานโครงการ 
๑. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
๒. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 

 
                        /๓. จัดทำ... 



 

- ๖๙ - 
๓. จัดทำร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ  
๔. จัดทำร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทำสำเนาและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๕. จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
๖. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกำหนด 

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ณ สำนักงาน

องคก์ารบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        /โครงการที่ ๓... 
 



 

- ๗๐ - 
โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ “กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 

หลักการและเหตุผล 
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่ งใสการทำงานที่
จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๔๐ มาตรา ๔๘ บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองไดโ้ดยถกูต้องมากยิ่งขึ้น 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครอืข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ

ทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๔๔๐ 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๙๐ คน ตัวแทนชุมชน จำนวน ๘๐ คน ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจร้อยละ ๘๐ 

 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
ขัน้ตอนที่ ๑ สำรวจความต้องการอบรม  

/ขั้นตอนที่ ๒... 



 

     - ๗๑ - 
ขัน้ตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                /โครงการที่ ๕... 
 



 

- ๗๒ -  
 โครงการที ่๔ 

ชื่อโครงการ “มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดให้

หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เข่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
๒. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย 
๓. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภทขึ้น

ไป 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน แผนอัตรากำลัง แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศสอบราคา/
ประกวดราคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลรายรับและรายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา

ลอง 
               /ตัวชี้วัด... 



 

                - ๗๓ -  
ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์ 

จำนวนข้อมลูข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
โครงการที่ ๕ 

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

หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน
มิให้เกิดการทจุริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ซอง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

                          /ตัวชี้วัด... 



 

      - ๗๔ -  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
โครงการที ่๖ 
ชื่อโครงการ “มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โป่งตาลอง” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์  วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจ หน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพือ่ให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
๒. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ บอร์ด

หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา
ลองร้านค้าชุมชนตาม ชุมชน/หมู่บ้าน ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/
หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำ
และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง /จดัส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี /ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลซน/การจัดแถลงข่าว หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น /ประกาศผ่าน 
                                   /เว็บไซต์... 



 

      - ๗๕ -  
เว็บไซต์/เว็บบอร์ด/Facebook (เฟซบุ๊ก) ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ 
TV /รายการทาง Youtube ออนไลน์ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง 

ตาลอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลพัธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  /๓.๒ การรับฟัง...



 

      - ๗๖ -  
๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

โครงการที ่๑ 
ชือ่โครงการ  โครงการ อบต. เคลื่อนที่ 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี

เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดทำ โครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพ่ือสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้ อบต.
ดำเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการด้วย
ตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจำเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิด
ในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ทำการ อบต. ซึ่งอาจเสีย

ค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
๒. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ

นำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของ อบต. กับประชาชนในพื้นท่ี 
 

เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
นำบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ อบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน

เขตตำบลโป่งตาลอง ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
กำหนดให้ออก อบต. เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชนในเขต อบต. 

โป่งตาลอง  
 

วิธีดำเนินการ 
๑. จัดทำร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนำไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด 
๔. กำหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที ่ 
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
                   /ระยะเวลา... 



 

      - ๗๗ - 
ระยะเวลาดำเนินการ 

กำหนดออกให้ อบต. เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาชุมชน ในเดือน สิงหาคม 
– ตุลาคม ๒๕๖๑  
 

งบประมาณดำเนินการ 
จำนวน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีสถิติจำนวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองอย่างทั่วถึง 
๒. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขต อบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต. ร่วม

รับฟัง ทั้งในเรื่องการดำเนินงานของ อบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               /โครงการที่... 



 

     - ๗๘ - 
โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับตำบล 
หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  ได้กำหนดห้วงเวลาของการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) โดยกำหนดให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลองได้ขอขยายระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาฯ ให้นายอำเภอปากช่องพิจารณาอนุมัติแล้ว  โดย
การจัดทำแผนพัฒนาฯต้องยึดหลักการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอ มา
ใช้เป็นข้อมูลในจัดทำแผนพัฒนาฯ พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ 
และโครงการต้องมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การดังกล่าว พร้อมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นกระบวนการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปด้วยความ
รอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจึงได้จัดทำ
โครงการเวทีประชาคมระดับตำบลครั้งนี้ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 
๒. เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมโครงการให้เป็นแนวทางในทางการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของ

ประชาชน 
๓. เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ฯ 

 

เป้าหมาย 
  ประชาชนในตำบลโป่งตาลอง  จำนวน  ๑๒๐  คน 

 - ประชาชนในตำบลโป่งตาลอง  จำนวน  ๑๐๐  คน  จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน 
 - ครูและบุคลากรในตำบลโป่งตาลอง  จำนวน  ๒๐  คน   

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 

วิธีดำเนินการ 
๑. เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ 

 ๒.ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั้งคณะทำงาน  
                           /๓. ดำเนินการ... 
     



 

      - ๗๙ -  
 ๓. ดำเนินการตามโครงการ  
 ๔. สรุปรายงานผลการการดำเนินโครงการ 

สถานที ่
 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
งบประมาณ 
 จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง   
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 
๒. สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
๓. การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        /โครงการที่ ๓... 



 

      - ๘๐ - 
โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ “โครงการจัดงานเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนชุมชน” 
 

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

หลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๘ 
กำหนดให้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี โดยการนำโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้านรวบรวมและ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผน  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา  และสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นกระบวนการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจึงได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านครั้งนี้ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี 
๒. เพ่ือทบทวนและเพ่ิมเติมโครงการให้เป็นแนวทางในทางการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของ

ประชาชน 
๓. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ฯ 

 

เป้าหมาย 
 ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในตำบลโป่งตาลอง  จำนวนหมู่บ้านละ ๓๐ คน  รวม ๓๙๐  คน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

 

วิธีดำเนินการ 
๑. เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ 
๒. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั้งคณะทำงาน 
๓. ดำเนินการตามโครงการ 
๔. สรุปรายงานผลการการดำเนินโครงการ 
 

สถานที ่
 ณ  ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน  หรือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน หรือที่ประชุมของแต่
ละหมู่บ้าน 
 
           /งบประมาณ...   



 

            - ๘๑ - 
 งบประมาณ 

 จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี 
 ๒. สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 ๓. การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 /๓.๓ การส่งเสริม... 



 

      - ๘๒ - 
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

เป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอ ง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการ

พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้ คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

 

เป้าหมาย 
ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
๑. ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  
๓. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ  
๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาการดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

                                   /ตัวชี้วัด... 



 

          - ๘๓ -  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 /โครงการที่ ๒... 



 

      - ๘๔ -  
โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ  โครงการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

โป่งตาลองอย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น คือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 

 

เป้าหมาย 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน 
 

วิธีการดำเนินการ 
๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง 

ตาลองอย่างแข็งขัน สำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทำ
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ระยะเวลาการดำเนินการ 

ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งตาลอง 
                                 /๒. ภาคประชาชน... 



 

      - ๘๕ -  
 ๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
โครงการที่ ๓ 
ชื่อโครงการ “มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง       
ตาลอง” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้ วย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
วิธีดำเนินการ 

๑. ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  
๓. ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ  
๔. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาการดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

                                  /ตัวชี้วัด... 



 

      - ๘๖ -  
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทำงานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   /มิติที่ ๔... 



 

      - ๘๗ -  
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
กำหนด 
โครงการที ่๑ 
ชื่อโครงการ “กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยัง
ไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่
สัมฤทธิผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ขึ้น 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 

๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอยา่งถูกต้องและครบถ้วน 

                                /เป้าหมาย... 



 

 

      - ๘๘ - 
เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

วิธีดำเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๖ 

๒. ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตา
ลองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

ผู้บริหารทราบ 
สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 

แผน ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ  
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข 
๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๔. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 

๘๐ ในระดับมาก) 
                             /โครงการที่ ๒... 



 

      - ๘๙ -  
โครงการที่ ๒ 
ชือ่โครงการ “มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การ
บริหารส่วนตำบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในต้องใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ของ
หน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 
เกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในจึงได้กำหนดมาตรการ การติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดำเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

๒. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล
ภายในเวลาที่กำหนด  

๓. เพือ่เป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

                                                    /วิธีการดำเนินการ... 



 

      - ๙๐ -  
วิธีดำเนินการ 

๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล (ระดับ 
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ให้ทุกส่วนราชการไปดำเนินการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

๒. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.๓) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

๓. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง รายงานผลการดำเนินการ แผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอ
หรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวชี้วัด/ผลลพัธ์ 
๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง  
๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

   ๓. มิการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลภายใน เวลาที่กำหนด 
 
 
 
 
 
          /๔.๒ การสนับสนุน... 
 



 

      - ๙๑ - 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได้ 
 
โครงการที่ ๑ 
ชือ่โครงการ "มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย” 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง

มักจะกำหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 

กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 
๒. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ

โอน ย้าย 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่มีการดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

วิธีการดำเนินการ 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
           /- การสรรหา... 



 

      - ๙๒ - 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองรับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 

 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อน ตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตำบล ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนตำแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดำเนินการ

ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองจะออก

คำสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัด    (ก.อบต.จังหวัด) 

 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ  
                        /ข้อบังคับ... 



 

      - ๙๓ -  
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

 

ระยะเวลาการดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 
กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕  ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
                           /โครงการที่ ๒... 



 

      - ๙๔ - 
โครงการที่ ๒ 
ชื่อโครงการ กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔. ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได ้
เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตตำบลโป่งตาลอง 
พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
วิธีดำเนินการ 

จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพ่ือนำเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
          /ผู้รับผิดชอบ... 
 



 

      - ๙๕ -  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

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



 

      - ๙๖ -  
โครงการที่ ๓ 
 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีการดำเนินการ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น

กรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 

เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานการเงนิและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  

           /ตัวชี้วัด... 



 

         - ๙๗ - 
ตัวชี้วัด 

มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 

ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล  
โป่งตาลองทำให้เกดิความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      /โครงการที่ ๔... 
 



 

      - ๙๘ -  
โครงการที่ ๔ 
ชื่อโครงการ กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่ วนร่วม

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ชองประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
๒. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้

เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า 
 

เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

วิธีดำเนินการ 
๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้ความสำคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

                           /๓. จัดประชุม... 



 

     - ๙๙ - 
๓. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่

และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รปัชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /๔.๓ เสริมพลัง... 



 

      - ๑๐๐ - 
๔.๓ เสริมพลังการมีสว่นร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
โครงการที่ ๑ 
ชื่อโครงการ มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำ
คอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
วัตถุประสงค ์

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในตำบลโป่งตาลอง 
พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  
วิธีดำเนินการ 

๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระยะเวลาดำเนินการ 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้  
 ๒. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นในระดับ
ตำบลโป่งตาลอง 
                             /โครงการที่ ๒... 
 



 

      - ๑๐๑ - 
โครงการที่ ๒    
ชือ่โครงการ มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง

ปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่ น จึงเป็นสิ่งจำเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองในการร่วมคิด 
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองพิจารณา แล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้
จัดทำมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสร้างแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
๓. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลอง 
 

เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตตำบลโป่งตาลองเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
สถานที่ดำเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลอง 
          /วิธีดำเนิน... 



 

      - ๑๐๒ - 
วิธีดำเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

๒. จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารโป่งตา
ลอง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
๕. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง กับบุคคลองค์กร

ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 

งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ทำให้เกิดแกนนำ แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 ๒. ทำให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักเกีย่วกับปัญหาการทุจริต  
 ๓. ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลอง  
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

.................................................................. 
ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ดังนี้ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด      ค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 
โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564 ) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 บัดนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  แล้วเมื่อวันที่  13  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559  และให้ใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่กัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2559 

                                                                  
       (นายทองหล่อ  ช้างสีทา) 

                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
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