
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๐๔ 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.1.1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกได้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 
๒๕๔๔ เพ่ือให้ส่วนราชการจัดวางการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน และมีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานผู้ก ากับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในได้แจ้งแนวทางใน
การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามระเบียบคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ด าเนินการปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในส านัก/กอง และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งให้จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือรวบรวมเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการได้ก าหนดแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในงาน/กิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 3.3 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 

๓.4 เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตกรายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมทั้งให้ส านัก/กอง ทราบและถือ
ปฏิบัติ 

4. เป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกมีการด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและกิจกรรมความเสี่ยง

ครบ ๕ ขั้นตอน และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.1.2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชี
ในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการ
ด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบ
ทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 10.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในกา ร
ตัดสินใจ 
 10.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้ 
 10.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
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 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.2.1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคลเกีย่วกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
การโอน ย้าย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จึงได้ก าหนดมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 

 การบรรจุแต่งตั้ง 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ เพ่ือตรวจสอบ
ขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดตาก) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่ (ก.อบต.จังหวัดตาก) เห็นชอบ 
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 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการ
ประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดตาก) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกจะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัดตาก) เห็นชอบ 
 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา    
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง/ด าเนินการเมื่อครบก าหนดการเลื่อนระดับของแต่ละบุคคล 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก มีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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ล าดับที่ 1 มิติที ่4 ภารกิจที่ 4.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ภายในเก้าสิบวัน      
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นก าหนด            
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ                
ทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.2.3 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตากตก 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่ วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๑๔ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๑๕ 
 

ล าดับที่ 2 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.2.3 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ประชาชนทั่วไปและบุคลที่มีส่วนไดเ้สียได้ทราบขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง ซึ่งในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการเปิดเผยการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน/กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจ้าง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตา่งๆ ผ่านเว็ปไซตข์องหน่วยงานหรือ
สื่ออ่ืนๆ โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือใหก้ารด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2558   

3.2 เพ่ือให้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับการด าเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้างและไดม้ีส่วนร่วมในการร่วมคิด รว่มท า รว่มพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 เพ่ือเป็นการสรา้งความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
3.4 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

4. เป้าหมาย 
สามารถด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2558  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 วางแผนในการด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
6.2 การขอความเห็นชอบผู้บริหารท้องถิ่น 
6.3 การจัดท าประกาศเผยแพร่และจัดท าบันทึกขอ้ความเรื่อง ขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
6.4 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยยั้ง/หมู่บ้าน ทางเวปไซต์ของ อบต. และช่องทางต่างๆ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๑๖ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  มีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบฯและ
หนังสือสั่งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๑๗ 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.3.1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตากตก 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ

แก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ก าหนดไว้ความว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความ ต้องการของประชาชน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะต้องได้รับการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ น าไปสู่ความมีศักยภาพและประสิทธิภาพของการบริหารงานให้กับบุคลากรในท้องถิ่น 
เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธี เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ 
แนวความคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะส่งผลต่อการให้บริการประชาชน
ให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
2.๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ครู และพนักงานจ้างให้มีวิสัยทัศน์ในการท างานที่ดี  ซึ่งจะน ามา
ปรับใช้ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะและแนวความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ครู และพนักงานจ้าง ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.3 เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ครู และ
พนักงานจ้าง สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
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2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน มีการเชื่อม
สัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ครู และพนักงานจ้าง 

(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕57) 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ภาคทฤษฎี  อบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  
ภาคปฏิบัต ิ ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและสถานที่ศึกษาดูงาน 
6.2 จัดท าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
6.๓ ติดต่อประสานงานวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน 
6.4 จัดอบรม โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เช่น การรับฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ตลอดจนการซักถามปัญหาต่างๆ จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
6.5 น าผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
6.6 ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 200,000.-บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวชี้วัด 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 10.2 ผลลัพธ์ 
(1) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ครู และพนักงานจ้าง

มีวิสัยทัศน์ในการท างานที่ดี  สามารถน ามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ครู และพนักงานจ้าง 
มีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมทัน
เหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ครู และ
พนักงานจ้าง น าประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

(4) มีเครือข่ายเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตร ี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.3.2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร (แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ) 

2. หลกัการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ) ขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิก
สภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการ
ทุจริตได ้

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้มีการกลั่นกรองพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณแต่ละครั้ง

ก่อนน าเข้าวาระการลงมติของสภาฯ 
๓.2 เพ่ือให้มีข้ันตอนการตรวจสอบและกลั่นกรองอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการแปรญัตติสามารถตรวจสอบและกลั่นกรองญัตติก่อนน าเข้าประชุมสภาฯ ทุกครั้ง 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติ 
6.2 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกแตง่ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
6.3 คณะกรรมการแปรญัตติมีการประชุมทุกครั้งที่มีการเสนอแปรญัตติ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร

ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 
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ล าดับที่ 2 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.3.2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็ งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลตากตก จ านวน 2 คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและคณะกรรมการส ารวจ
ความเสียหายจากสาธารณภัย  
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 2 ศูนย์ รวม 4 คน 
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๒๓ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๒๔ 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.4.1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 

มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง จึงได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง                
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่             
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตก 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนที่ไม่ยอมต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

4. เป้าหมาย 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก 
 6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านโครงการ/
กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด เว็บไซต์ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๒๕ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๒๖ 
 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 4 ภารกิจที่ 4.4.2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 69/155 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่ วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้
จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตกเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๒๗ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล ส่วนราชการ โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตกในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
 6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งกับบุคคล ส่วนราชการ 
ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๒๘ 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๑ 
 

ส่วนที่ 3 

 
 
 
 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.1.1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการ
ท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต 
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลัก
ธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลัก
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็น
การส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือ
องค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้  (Accountability)  หลั กความมีประสิ ทธิ ภาพ ( Efficiency)  และหลักการมีส่ วนร่ วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๒ 
 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงจัดท ามาตรการ          
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือน าไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย 
 3.2 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความ ส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) เพ่ือน าความรู้ไป
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
และประเทศชาติ 
 3.3 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 3.4 เพ่ือให้คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ 
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมท ามาตรการ 
 6.2 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความรู้และชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัด  
 6.3 จัดท าเอกสาร/รวบรวมผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกในรอบปี 
งบประมาณตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด 

6.4 ตรวจสอบสรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๓ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
 10.2 คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกมีความรู้ความเข้าใจและให้ความ 
ส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 10.3 คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกมีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 10.4 คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๔ 
 

ล าดับที่ 2 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.1.1   
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้พนักงานจ้างเหมามีการบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 
 

2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้ให้พนักงาน
จ้างเหมาบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินในแต่
ละเดือน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นการควบคุมการท างานของพนักงานจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกให้เป็นไป           
ตามเป้าหมาย พนักงานจ้างมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
กระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 - จัดท าสมุดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาแต่ละคน 
 - ส่งสมุดบันทึกฯ ให้ผู้ควบคุมการท างานเซ็นรับทราบทุกสัปดาห์ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๕ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สมุดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมา  และผลงานที่ได้รับมอบหมายบรรลุ          
ตามวัตถุประสงค ์
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ล าดับที่ 3 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.1.1   
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 8 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ        
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ความคุ้มค่าในภารกิจ และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงาน    
ในส่วนราชการประกอบกับ มาตรา 12 ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.
อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็น        
ลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ขอภารกิจคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าใน
ภารกิจทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนดดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในภารกิจและสามารถตอบสนอง        
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงให้ความส าคัญในการให้บุคลากรในแต่ละ
ระดับ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก       
จึงจัดให้มีมาตรการ ให้ทุกส่วนราชการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ” ขึ้น 

 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

3.2 เพ่ือกระตุ้นความกระตือรือรน้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าผลประเมินการปฏิบัติราชการมาปรับปรุงกระบวนการ

ท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน 
3.4 เพ่ือความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการท างาน 
3.5 เพ่ือการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
ทุกส่วนราชการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของตนเอง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มคา่ในภารกิจ สร้าง

ความพึงพอใจให้แกป่ระชาชนผู้รับบริการ 
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.1.2   

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลตากตก  พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการ
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ก าหนดให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตกทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 
ประการ ได้แก่ (1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) การยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม (3) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ (4) การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน (5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย (6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ (7) การให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง (8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร (10) การ
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและ
ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปีปัจจุบัน 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลตากตก  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก”  ขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่ งใส การแสดงความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
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 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  รวมทั้งเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก เปิดเผย                  
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก        

ตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.1.3   
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตก 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างาน 
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน และมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน  
อยู่เสมอ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.2 มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์
ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพ -
พลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการด ารงตนตามกรอบของกฎหมาย   

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
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ล าดับที่ 2 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.1.3   
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตน
หรือบุคคลใกล้ชิด 
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 3.3 เป็นเครื่องมือควบคุมการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด และการแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการด าเนินงานของ
หน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 3.4 มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ส่วนราชการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และรวบรวมข้อมูลส่งคณะท างานจัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
 6.4 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 
 6.6 คณะท างานจัดท าคู่มือป้องกันฯ ติดตามผลและรายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อปรับปรุงเป็นแนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ใน
การแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด และแสดงความรับผิดชอบเมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.2.1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร 

2. หลักการและเหตุผล 
การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับ

ปัญหาที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ การ
ทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ 
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มี
ค าครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น  การเอ้ือ
ประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงได้จัดท าโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การปฏิบัติงานในองค์กรขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือกระตุ้นให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน   
จ้างตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุดเป็นการป้องกันปัญหา
การทุจริตในระดับท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 7.1 เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
 7.2 ประสานผู้เข้าร่วมอบรม 
 7.3 ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม 
 7.4 ด าเนินการฝึกอบรมตามแผนการด าเนินการ 
 7.5 ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
 10,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจและให้ความ 
ส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีจิตส านึกด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีค่านิยมต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 

10.4 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที ่1 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

2. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดข้ึนอย่างรุนแรงในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย  ในบางพ้ืนที่ต้องประสบ

กับปัญหาความแห้งแล้ง  และเกิดไฟไหม้ป่าและเกิดพายุฤดูร้อนที่รุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน
ราษฎร์หลายหลังคาเรือน  ความสูญเสียต่าง ๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดจากการขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
สภาพของป่าต้นน้ าล าธารต่าง ๆ ที่เคยสร้างความร่มเย็นชุ่มชื้นมาแต่อดีต  ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการกสิกรรมได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทุกๆ ปี และได้เพ่ิมความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ มีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยความต้องการพ้ืนที่การท า
การเกษตรเพ่ิมขึ้น  มีการรุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ป่าต้นน้ า การตัดต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่ ออกโดยไม่มีการปลูกใหม่
ทดแทน  ตามพระราชด ารัส  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ า ฉันจะเป็นป่า 
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ า... พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ า ฉันจะสร้างป่า”  ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกับประชาชนในพ้ืนที่  ด้วยการสร้างและปลูกฝัง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากร ดิน น้ าและป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ๆ เป็นผืนป่าต้นน้ า การท า
การเกษตร การท าไร่ ท านาและการท าสวนผลไม้การจัดการป่าชุมชน ด้วยการน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ เช่นในส่วนของการมีภูมิคุ้มกัน การจัดการความเสี่ยงในการป้องกันปัญหาความ 
แห้งแล้งโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นชนิดต่าง ๆผสมผสานกันกับสวนผลไม้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ และ
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี 

 การจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติดังกล่าว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  และเป็นการปลูกจิตส านึกของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงประชาชาวไทยต่อไป   

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
3.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ต่างๆเป็นการ 

ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
          3.3  เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม ชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่ปลูก เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับสถานที่สาธารณะต่างๆ ของ
ต าบลห้วยยั้งต่อไป 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/ก านันต าบลตากตก 
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/กลุ่มแม่บ้าน/เยาวชน/กลุ่มพลังมวลชนและ
ประชาชนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๒๗ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
7.1  ปรึกษาผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในการจัดท าโครงการ 

 7.2  คัดเลือกพ้ืนที่  พ้ืนที่ว่าง/พื้นท่ีสาธารณะในหมู่บ้าน/ชุมชน/สถานที่ราชการ  และคัดเลือกพันธุ์ไม้ 
ที่จะปลูก 
 7.3  จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 

8. งบประมาณ 
 30,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  ประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

องคพ์ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
10.2  ส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ต่างๆ เป็นการปลูกจิต 

ส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  
          10.3  เพ่ิมความสวยงาม ชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่ปลูก เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับสถานที่สาธารณะต่างๆ ของ
ต าบลตากตกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๒๘ 
 

ล าดับที่ 2 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนรักษ์ป่า  รักสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่มนุษย์พยายามสร้าง และพัฒนาความเจริญให้สังคมที่ตนเองอาศัยอยู่โดยการน าทรัพยากรที่
มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้อย่างไม่ระมัดระวังท าให้ความสมดุลทางธรรมชาติเสียไป ดังนั้นจึงส่งผลให้ในปัจจุบันนี้
สิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลงไปมากและเกิดปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งก าลังทวีความรุนแรงขึ้นจึงจ าเป็น
จะต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมี 
จ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน จึงต้องมีแนวคิดหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยใน ปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสอง
พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือ
ประโยชน์ 4 อย่าง ” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” 
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และ ไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดได ้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการเยาวชนรักษ์ป่า รักสิ่งแวดล้อม เพ่ือปลูกจิตส านึกและส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจ  กระตุ้นจิตส านึกของเยาวชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เห็นความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน 
 3.3 เพ่ือให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแล และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เยาวชนในเขตต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564)  
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๒๙ 
 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
7.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
7.2 ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.3 ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมอบรม 
7.4 จัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม 
7.5 จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน   
7.6 ประเมินผลโครงการ 

 

8. งบประมาณ 
 20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๓๐ 
 

ล าดับที่ 3 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการปฏิบัติ 
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้
และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิ  การขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาวและมีแหล่ง
รายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐแบ่ง จัดสรร หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
ปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการการแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและ เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
ของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่ง จัดสรรหรือเก็บ
เพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆ เพ่ือให้
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมต้องสะท้อน
แหล่งก าเนิดของภาษีนั้นๆ เป็นส าคัญ 
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดเก็บรายได้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนด
มาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่า
จ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชน จะน ามาใช้ในการพัฒนาส่วนท้องถิ่น ประกอบกับได้จัดท า
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจ าปี 2560 ซึ่งก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี 
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจ าปี 2560 ท าให้ต้องออกให้บริการ
ประชาชน เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมาย และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกจึงได้จัดท า
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี 2560 ขึ้น โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือรับช าระภาษีให้แ ก่
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2 เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษี 
 3.4 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่ต าบลตากตก 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

หมู่ที่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที ่

หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ  09.00-12.00 อาคารอเนกประสงค์ ม. ๑ 
หมู่ที่ 2 บ้านหินโค้ว  09.00-12.00 อาคารอเนกประสงค์ ม.2 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองงิ้ว  09.00-12.00 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 
หมู่ที่ 4 บ้านแพะ  09.00-12.00 อาคารอเนกประสงค์ ม.4 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ า  09.00-12.00 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
หมู่ที่ 6 บ้านน้ าปุ  09.00-12.00 อาคารอเนกประสงค์ ม.๔ 
หมู่ที่ 7 บ้านตากตก  09.00-12.00 อาคารอเนกประสงค์ ม.7 
หมู่ที่ 8 บ้านตากตก  09.00-12.00 อาคารอเนกประสงค์ ม.8 
หมู่ที่ 9 บ้านท่านา  09.00-12.00 อาคารอเนกประสงค์ ม.9 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านตากตก  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ วัดทุ่งยั้ง 

หมู่ที่  ๑๑  บ้านใหม่
หนองน้ าพัฒนา 

 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ อาคารอเนกประสงค์ ม.๑๑ 

 *****  หมายเหตุ    ก าหนดการ วัน เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

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

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 7.1 จัดท าและเสนอขอพิจารณาอนุมัติโครงการ 
 7.2 แต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
 7.3 แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  
 7.4 ด าเนินการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี ในแต่ละหมู่บ้าน ตามแผนการด าเนินงาน 
 7.5 สรุปผลการด าเนินการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 10.2 การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน บรรลุ
ตามเป้าหมาย 
 10.3 ประชาชนเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษี 
 10.4 ประชาชนได้รับความสะดวกในการช าระภาษี 
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.2.3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2. หลักการและเหตุผล 
“การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 

หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้อง
มีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกล
เท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก…” (พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 
วันที่ 4 ธันวาคม 2539) 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ 
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
ควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันใน
สังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความ 
สามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ โดย               
ตัวอย่างภาคปฏิบัติที่รู้จักกันแพร่หลายตัวอย่างหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงในระดับครัวเรือน ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  ได้ใน
ระดับหนึ่งก่อน แล้วก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันท ากิจกรรมต่างๆ ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เพ่ือ
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ และป้องกันแรงกระแทกทางลบจากภายนอก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุด
เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ หรือองค์กรต่างๆ นอกกลุ่ม เพ่ือขยายขอบเขตความ
ร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ไปสู่ระดับประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการด าเนินชีวิตปะจ าวัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย  

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   ได้ศึกษาเรียนรู้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได ้
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี การใช้

ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิด
รายได ้

3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

3.4 เพ่ือเป็นการสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต 
ประจ าวัน  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตต าบลตากตก  หมู่ที่ 1-๑๑  จ านวน 50 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
7.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
7.2 ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.3 ติดต่อประสานงานวิทยากร และประสานงานก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม 

 7.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 7.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

8. งบประมาณ 
 20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความพอเพียง ความพอดี ไม่ฟุ่มเฟือย
ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้ 

10.3 ผู้เข้ารับการอบรมส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 
 10.4 ผู้เข้ารับการอบรมได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน สาน
พลังปกป้องเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มีความม่ันคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจความรักและความสามัคคี
ของคนในชาติ 
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ล าดับที่ 2 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.2.3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 

2. หลักการและเหตุผล 
ในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  การ

ด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง  มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งสภาพ
บ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูง ประชาชนโดยทั่วไป จึง
ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ดังนั้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่าง
เดียว  การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้  ตลอดจนการพ่ึงพาตนเองโดยใช้
หลักการและปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งราษฎรในเขตพ้ืนที่ต าบลตากตก  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการการเกษตร เป็นอาชีพหลัก  
และมีการว่างงานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต  
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย  เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว โดยได้อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
(ข้อ 6) และมาตรา 68 (7) และได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้บังเกิดได้ในชีวิตประจ าวันของทุก ๆ คนด้วยการรู้จัก
การใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า  รู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตต าบลตากตก 
2. เพ่ือช่วยให้ประชาชนในเขตต าบลตากตก  มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
7.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
7.2 ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.3 ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมอบรม 
7.4 จัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม 
7.5 จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตต าบลตากตก   
7.6 ประเมินผลโครงการ 
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8. งบประมาณ 
 20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนในเขตต าบลตากตกได้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ลดรายจ่าย 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.3.1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก เด็กและ
เยาวชนในเขตต าบลตากตก 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่   6   
พ.ศ.2552 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 เป็นปีที่ 49 ในราชกาลปัจจุบัน
มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.๒๕๔6 มาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะการเป็นอยู่
ของบุคคลในหน่วยงานตลอดจนถึงเด็กและเยาวชน  ขาดการอบรมสั่งสอนให้ความรู้  ความเข้าใจในการศึกษา
หลักธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก   เด็กและเยาวชนในเขตต าบลตากตกขึ้นเพ่ือให้พนักงานฯ  เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรมที่เป็น
แหล่งหล่อหลอมจิตใจ ตลอดถึงการเข้าอบรมทักษะการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้พนักงานฯ 
เด็กและ เยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน  เยือกเย็น  รู้จักบาปบุญคุณโทษ  รู้จักสิ่งใดควรท าไม่ควรท า  ปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม  น าไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานฯ  เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความส าคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์  
 3.๒ เพ่ือให้พนักงานฯ  เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับ 

เปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 3.๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนาพนักงานฯ เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความ

เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
   3.๔ เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิ ต

วิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
3.๕ ปลูกจิตส านึก  พนักงานฯ  เด็กและเยาวชน ให้ท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 

สร้างพลังในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       - พนักงานฯ  เด็กและเยาวชน ในเขตต าบลตากตก   จ านวน  130  คน 
          เชิงคุณภาพ 
               -  พนักงานฯ  เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและ น าหลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน                                             

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดสว่างอารมณ์   ม.๔  ต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
7.๑ ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ ติดต่อวิทยากร  

  7.๒ ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่างผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น  
7.๓ แต่งตั้งคณะท างานที่ประกอบด้วย ผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในท้องถิ่น  
7.๔ วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  

  7.๕ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัตโิครงการ 
  7.๖ ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

7.๗ ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
          7.8 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

8. งบประมาณ 
 30,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.๑ พนักงานฯ  เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

10.๒ พนักงานฯ  เด็กและเยาวชนได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ใน
การด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  

10.๓ พนักงานฯ  เด็กและเยาวชน มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
10.๔ พนักงานฯ  เด็กและเยาวชนได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทาง

จิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
10.๕ พนักงานฯ  เด็กและเยาวชน ได้ท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังใน

การลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย ถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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ล าดับที่ 2 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.3.1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนต าบล
ตากตก  (หลักสูตรโตไปไม่โกง) 

2. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท ากิจกรรม
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลตากตก  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       - เด็กและเยาวชนต าบลตากตก 
          เชิงคุณภาพ 
               -  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๓๙ 
 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 7.1 จัดท ากิจกรรมตามหลักสูตร โตไปไม่โกง (ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียนรู้) 
 7.2 ประสานงานครูเพื่อมอบหมายการจัดท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
 7.3 ด าเนินการตามกิจกรรม 
 7.4 สรุปผลการด าเนินการตามกิจกรรม 
 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๔๐ 
 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 1 ภารกิจที่ 1.3.3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการขยะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมา 
จากประชากรในประเทศมีจ านวนมากขึ้น ชุมชนก็เพ่ิมขึ้น สถานประกอบการต่างๆ มีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมา
อย่างเสี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ย่อมมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งการก าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนขยะ จึงมีขยะท่ีเหลือตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวนมาก แม้จะมีพ้ืนที่ที่จ ากัดไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ก็ไม่
เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด 
และอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองได้  
 

 "ขยะ" ผู้คนส่วนมาก ละเลยและไม่เห็นคุณค่าทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากน ามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะ
สามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถน ากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ได้    
อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจ านวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะก็จะ 
ลดจ านวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชากร และต่อประเทศชาติได้  จากจ านวนประชากร 
ที่เพ่ิมมากข้ึนจึงส่งผลให้อัตราเพ่ิมขึ้นของขยะเหล่านั้นเป็นขยะที่ย่อยสลายได้อยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก ขวด
พลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งขยะเหล่านี้ก่อให้เกิดมลภาวะ  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ 
ตลอดจนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม  ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชน ส่วนในของการแก้ไขปัญหา
ควรจะเริ่มจากการแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลลดการใช้ถุงพลาสติกสามารถน ากลับมาใช้ใหม่  ในส่วนของขยะที่ไม่
สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ เช่น ผัก ผลไม้เน่า มาท าประโยชน์ เพ่ือลดปริมาณขยะได้อีกโดยการหมักในการ  
ใช้ก าจัดวัชพืชได้อีก นอกจากจะลดขยะเปียกได้แล้วยังลดการปล่อยก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการ
ย่อยสลายของผัก ผลไม้เน่า  
 

 จากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น  ท าให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะยากท่ีจะควบคุมได้เว้นแต่ประชาชนใน
หมู่บ้านซึ่งเป็นผู้บริโภค และผู้ขายจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้หีบห่อบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เป็นหีบ
ห่อบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น  ใบตอง กระดาษ ที่สามารถย่อสลายได้ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก 
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงได้จัดท าโครงการขยะขึ้น  เพ่ือให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกและให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
3.2 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
3.3 เพ่ือให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ 
3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม 
3.5 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
3.6 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ท าโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย 
3.7 เพ่ือน าความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
3.8 เพ่ือให้ผู้ท าโครงการทุกคนรู้จักการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนระหว่างการท างาน 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๔๑ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
7.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
7.2 ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.3 ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วมอบรม 
7.4 จัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม 
7.5 จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน  เพื่อรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะ

ต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหา 
7.6 ประเมินผลโครงการ 

 

8. งบประมาณ 
 20,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท าให้สามารถก าจัดขยะได้ถูกวิธี

 10.2 เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากขยะ 
10.3 เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก” 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว    
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ     
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี        
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้ น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง             
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

3.2 ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน 
3.3 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้ง/ประชุมคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 เล่ม 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เป็นบุคลากรที่มีความ 

ส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/155 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได ้
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 3.5 เพ่ือป้องกันการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งาน
ราชการ อย่างไม่เหมาะสม การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร และการเอ้ือประโยชน์/เลือก
ปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดตาก  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545  

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก      
จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
ไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล    

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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ล าดับที่ 2 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ ง                
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ก าแพงเพชร พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล  ประกอบด้วย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วน
ราชการไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 
 6.2  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า  3  คน เป็นกรรมการ และให้
พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ 
 6.3  คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานประชุมร่วมการพิจารณาฯ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้พิจารณาไว้ และน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อประกาศ
รายชื่อพนักงานส่วนต าบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในทีเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  รวบรวมแบบ
ประเมินและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลเพื่อร่วมกันพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป 
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 6.5  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลประชุมร่วมกันทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตาก  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 7.1  ครั้งที่  1  เป็นการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก โดยให้เลื่อนในวันที่ 
1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน (ระยะเวลาตั้งวันที่  1  ตุลาคมถึงวันที่ 31  มีนาคม) 
 7.2  ครั้งที่  2  เป็นการเลื่อนข้ันเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง โดยให้เลื่อนในวันที่ 
1 ตุลาคม ของปีถัดไป (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1  เมษายนถึงวันที่  30  กันยายน) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 3 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น”  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   พ.ศ. 2553 โดยก าหนดกลไกและระบบในการ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ก าหนดให้ ข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ได้แก่ (1) การยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม (2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน (4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  (6) การให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยยั้งจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่น สภาท้องถิ่น” ขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตกทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการการเมือง 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการการเมือง สภาท้องถิ่นทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ 
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เปิดเผย                  
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จัดท างบแสดงฐานะการเงินและบัญชี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
รายงานเงินสะสม งบกระแสเงินสด จัดท ากระดาษท าการต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  
มีโครงการต่างๆ และมีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มากมาย กอปรกับมีงบประมาณรายจ่ายที่มีจ านวนมาก ดังนั้น 
จึงต้องมีการจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่ายของแต่ละส านัก/กอง/ โดยในการตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ในฎีกาจ่ายเงินประกอบฎีกานั้นมีข้อก าหนด ระเบียบต่างๆ ดังนั้น ในการเบิกจ่ายจะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบการตรวจสอบและการควบคุมยอดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงมีความละเอียดอ่อนและมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และการสอบรายงานการขออนุมัติจัดซื้อ/
จัดจ้าง ให้ถูกต้องนั้นต้องด าเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณและตามรูปแบบระบบงบประมาณรายจ่าย และ
ด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

3.3 เพ่ีอให้การใช้จา่ยเงินงบประมาณเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกต้อง เชื่อถือได้ เหมาะสมกับความ
จ าเป็น ถูกต้องวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินตามระเบียบ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ และตรวจสอบงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๕๑ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๕๒ 

 

ล าดับที่ 2 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

  

 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๕๓ 

 

ล าดับที่ 3 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/155 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึง ได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก    
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  และหมู่ที่ 1-๑๑ ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๕๔ 

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๕๕ 

 

ล าดับที่ 4 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 148 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปีให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปี
ก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น ในการ
ตรวจสอบให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่าย
ถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
เพราะเหตุใด หรือพัสดุไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้
แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่  
ผู้ตรวจสอบแล้วให้ส าเนารายงานไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 
แล้วแต่กรณ ี1 ชุด 

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานด้านพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
3.๒ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นไปตามแผนการจัดซื้อ 

จัดจ้าง ที่ก าหนดไว้ 
๓.3 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ/สั่งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

4.3 บุคลากรทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกที่รับผิดชอบปฏิบัติงานงบประมาณ 
ธุรการ การจัดท าฎีกา จัดท าโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ส ารวจความต้องการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
6.2 แตง่ตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
6.3 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.4 ด าเนินการตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ รายไตรมาส /ปีเสนอ

ผู้บริหาร และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการให้สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 
6.5 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๕๖ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ไดค้รบถว้น ถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๕๗ 

 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.3 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
คณะอนุกรรมการตรวจประเมิน LPA จะด าเนินการเพ่ือติดตามประเมินผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งหมด ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการบริหารจัดการ ๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ๓. ด้านการเงิน
การคลัง ๔. ด้านบริการสาธารณะ ตามแบบประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. 
อาทิเช่น การประเมินด้านการบริหารจัดการ การบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การ
บริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของ อปท. การอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินด้านการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภา ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น ด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลัง การจัดท างบประมาณและการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การบริหารการเงินและบัญชี การจัดสรงเงิน
สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการสาธารณะ ได้แก่ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า ด้านไฟฟ้าสาธารณะและทางระบายน้ า ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมกีฬา ด้านการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ด้านงานสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรีและการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของอปท. และด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการประเมินทั้ง ๔ ด้านเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้งให้เป็นไปตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ที่เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการได้
ตระหนักและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจ าปี ให้เป็นมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือพัฒนางานบุคลากรให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กร 
3.๒ เพ่ือพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ และน าแนวทางปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้พัฒนางานบุคลากร

อย่างเหมาะสม 
3.๓ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การตรวจสอบระบบการท างานภายในองค์กรให้น าไปสู่การสร้างการ

ท างานเป็นทีม 
3.4 เพ่ือการปฏิบัติงานและมีระเบียบวิธีการท างานที่ถูกต้องโปร่งใสในการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง

ตรงไปตรงมาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

3.5 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรฐานงานให้ประชาชนทราบ ติดตาม ตรวจสอบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๕๘ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
๖.๑ จัดท าค าสั่งคณะท างานผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน 
๖.2 รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด เพ่ือรอรับการตรวจประเมิน 
๖.3 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ต่อนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เพื่อแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบถึงผลการประเมิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
10.๒ พัฒนาระบบกลไกในการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจนและ มี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๕๙ 

 

ล าดับที่ 2 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.3 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการช าระภาษี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็น
ธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากในช่วงปีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการ
ลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/155 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดย
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการช าระภาษีขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นที่จะ
ให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาช าระภาษี 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๖๐ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จดัท าบัตรคิว และให้บริการตามล าดับคิว 
 6.2 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.3 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่าง
มีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๖๑ 

 

ล าดับที่ 3 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.2.3 
 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จากงบรายจ่ายอื่น) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/155 การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ ๖๗.๕๖๙ 
ตารางกิโลเมตร หรือ  ๔๒,๑๓๑  ไร่ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่า
ภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/155 และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจ จึงได้จัดท ากิจกรรมจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลาง เช่น สถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นผู้ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี เพ่ือประกอบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๖๒ 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก  จ านวน 2 เล่ม 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๖๓ 

 

มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.3.1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. วัตถุประสงค ์
๓.1 เพ่ือเป็นการปรับปรุงกระบวนการท างาน ด้านการให้บริการประชาชน ให้มีการก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จที่ชัดเจน เพ่ือที่ประชาชนจะได้ทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ในเรื่องที่มาติดต่อขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

๓.2 เพ่ือให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกไดต้ระหนักถึงภาระหน้าที่และให้ความส าคัญ
ต่อการบริการประชาชน 

๓.3 เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มาขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
๓.4 เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ปรับปรุงและลดขั้นตอนการท างาน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
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6. วิธีด าเนินการ 
๖.1 แตง่ตั้งคณะคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.3.2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้
การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/155 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 5941 ข้อ (2) ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 6042 
วรรคห้า อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
พึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใดฯ ไม่ได้ก าหนดในเรื่อง
การมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ แต่มอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ” ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 3 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๖๗ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.4.1 
 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลตากตก  ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งอย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก  จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท า
คุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง 
และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตกมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
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 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.4.๒ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสที่เป็นทั้งแนวคิด 
หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือ
พร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่าง
ถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระท าที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จากแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงให้แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยตลอด  
นานกว่า 30 ปี คือ ใช้จ่าย 3 ส่วน และเก็บออม 1 ส่วน  ให้อยู่แบบพอมีพอกิน พออยู่พอใช้ เพื่อเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอสมควร พออยู่ พอกินตามอัตภาพ และฐานะของตนเอง  ประกอบอาชีพที่
สุจริต ด้วยความขยันหมั่นเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจและด าเนินการต่างๆ  เพ่ือให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพา
ตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้
สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย
ของครอบครัวแทนทีจ่ะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับบุคคลทั่วไปได ้
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ที่เป็นผู้ด ารงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลผู้ด ารงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 6.2 คัดเลือกผู้ด ารงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคลผู้ด ารงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 บุคคลยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ด ารงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.5.1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม
ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตก และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๗๒ 

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิ ติ 
ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวช้ีวัด 

- มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 10.1 ผลลัพธ์ 

- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่า
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๗๓ 

 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.5.2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก า กับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น      
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 - การรับการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบบัญชีระดับจังหวัด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๗๔ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๗๕ 

 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.5.3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่ องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลตากตก รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตกให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๗๖ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตากตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๗๗ 

 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 2 ภารกิจที่ 2.5.3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มี   การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงมีการจัดท าขั้นตอน กระบวนการ   
เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ การแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๗๘ 

 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 2.5.3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
(จัดท าคู่มือรับเรื่องร้องเรียน) 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี         
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มี         
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ     
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ       
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยยั้ง จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที ่โดยมิชอบขึ้น ทั ้งนี ้ เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจ
ที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๗๙ 

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 10 วัน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง ๘๑ 
 

 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.1.1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกให้บริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  โดย
มีส านักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก 

4. เป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  ณ ที่ท าการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 6.3 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 6.4 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๘๒ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๘๓ 
 

ล าดับที่ 2 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.1.2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท  
ขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

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

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๘๔ 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๘๕ 
 

ล าดับที่ 2 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.1.2 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๘๖ 
 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.1.3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  หมู่บ้าน เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสารตากตกนิวส์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก     
ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ตากตก 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๘๗ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๘๘ 
 

 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.2.1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 มาตรา 16 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 หมวด 2 ส่วนที่ 3 มาตรา 69/155 ก าหนดว่า การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 17 ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และข้อ 
22 ก าหนดขั้นตอนในการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี และก าหนดให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก   ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาและเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
หมวด 3 ข้อ 17, 22 จึงได้จัดท าโครงการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตกในการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตากตก  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนภายใต้หลักประชารัฐ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้
การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด อีก
ทั้งใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณและติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งบรรลุจุดมุ่งหมาย 
สามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และท าให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
เป็นไปด้วยความรอบคอบผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกและแผน

ชุมชน โดยผ่านกระบวนการประชาคมในระดับหมู่บ้านและต าบลภายใต้หลักประชารัฐ 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ความต้องการของหมู่บ้านเพ่ือน าโครงการ/กิจกรรมที่ได้มาบรรจุ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและทบทวนการแก้ไขปัญหาตลอดจนหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้ตรงตามความต้องการ 
3.3 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3.4 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

4. เป้าหมาย 
4.1 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-๑๑  ตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสัดส่วนระดับหมู่บ้าน*  
4.2 ประชุมประชาคมต าบล ตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

สัดส่วนระดับต าบล* 
*หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทาง

และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
5.1 ประชาคมหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 1-๑๑ ต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 
5.2 ประชาคมต าบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการตามโครงการฯ 
6.2 ท าหนังสือแจ้งก าหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนระดับ

หมู่บ้าน,ผู้น าทุกหมู่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมประชาคมในระดับหมู่ บ้าน 
ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือเข้าร่วมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

6.3 ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ประกอบด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) และแผนชุมชน หมู่ที่ 1-๑๑  

6.4 ท าหนังสือแจ้งก าหนดการประชุมประชาคมต าบลฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนระดับต าบล,
ผู้น าทุกหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมประชาคมในระดับต าบล 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ๕,000.-บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ตัวช้ีวัด 

- ผู้เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
10.2  ผลลัพธ์ 

(1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกและแผน
ชุมชน โดยผ่านกระบวนการประชาคมในระดับหมู่บ้านและต าบลมากขึ้น 

(2) ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการเสนอปัญหา ความต้องการของหมู่บ้านและ
ทบทวนการแก้ไขปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น 

(3) น าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(4) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จัดท าอย่างรอบคอบ ถูกต้อง

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
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ล าดับที่ 2 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.2.1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 16 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 “การ
บริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ท าหน้าที่ใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในต าบล  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้ าที่ด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับ
การบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ หลักการในการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจ 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนต้องบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานได้  ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอ และจังหวัด 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความคิดความต้องการของประชาชนด้วยการจัดประชุมทุกหมู่บ้าน ใน
ต าบลห้วยยั้ง และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในทุกๆ ด้าน 

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึง
ได้จัดท าโครงการ อบต.พบประชาชน  เพ่ือจะได้ทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน และเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้บริการในด้านต่างๆ  ในขณะเดียวกันชุมชนก็จะมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเชิงปฏิสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกได้อย่างใกล้ชิด 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
3.3 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบล  และประชาชนในการท างานร่วมกัน 
3.4 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้ง 
3.5 เพ่ือสร้างความใกล้ชิดประชาชนและการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษี การรับเรื่อง

ร้องเรียน ร้องทุกข์/เผยแพร่ความรู้ด้านการศึกษา ยาเสพติด และการบริการด้านสาธารณสุข 
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4. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลตากตก/ผู้น าทุกหมู่บ้าน/ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอบ้าน

ตาก/รพ.สต.ตากตก/รพ.สต.บ้านหนองงิ้ว และเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าต าบลตากตก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ณ หมู่ที่ 1-๑๑  ต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการ อบต.พบประชาชน  
6.2 ท าหนังสือแจ้งผู้น าทุกหมู่บ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เข้าร่วม

โครงการฯ ได้รับทราบก าหนดการ 
6.3 จัดให้บริการจากหน่วยงานดังนี้ 

- บริการจัดเก็บภาษี จากองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
- บริการตัดผม และสอนท าอาหารจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอบ้านตาก 
- บริการตรวจสุขภาพจาก รพ.สต.ตากตก หรือ รพ.สต.บ้านหนองงิ้ว 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากเจ้ าหน้าที่ต ารวจประจ าต าบล   

ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 
6.4 จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ตามก าหนดวันและเวลาของแต่ละหมู่บ้าน 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 18,000.-บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ตัวชี้วัด 

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
10.3  ผลลัพธ์ 

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น ในการบริหาร
จัดการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมข้ึน  

(2) ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น 
(3) ชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวคิดการพัฒนาหมู่บ้าน

ร่วมกัน 
(4) สร้างทัศนคติอันดีระหว่างชุมชนกับองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกเพ่ิมขึ้น 
(5) เกิดความใกล้ชิดกับประชาชนและการให้บริการในด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึน    
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.2.2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ก าหนดขั้นตอนกระบวนการเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย 
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงมีการจัดท าขั้นตอน กระบวนการ   
เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ การแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการ 
- ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
- ผ่าน facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.2.3 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการด าเนินงานศนูย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยย้ัง 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยั้งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ถึงเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตก  มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด  ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก  และประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนร้องทุกข์
ดังกล่าว ให้ส าเร็จลุล่วง ไปด้วยดี และเกิดความพึงพอใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตากตก  ได้มีกิจกรรมในเรื่องนี้ ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงกับส านักงานอัยการในการจัดตั้งศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไว้ที่ศูนย์ด ารงธรรมฯ เพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์/ศูนย์ด ารงธรรมเพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตก 

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ด ารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลตากตก  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการผลงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างกลไกในการตรวจสอบ และแก้ปัญหาโดยไกล่เกลี่ยในชุมชน 

4. เป้าหมาย 
๔.๑ ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกมีหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ ได้รับการแก้ปัญหาโดยการไกล่เกลี่ยในชุมชน 
๔.๒ การฟ้องร้องด าเนินคดีลดลง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกเรื่อง ทุกช่องทาง ไว้ที่

ศูนย์ฯ 
6.2 ตรวจสอบและแจ้งแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบน าไปด าเนินการ 
6.๓ ส่วนราชการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ร้องเรียนร้องทุกข์ โดยลงในพ้ืนที่      

หากมีข้อมูลที่ต้องไกล่เกลี่ยจะแยกไว้ 
6.๔ รายงานผลกลับมายังศูนย์ด ารงธรรมฯ และวางแนวทางในการไกล่เกลี่ย เพ่ือแจ้งตอบผู้ร้องเรียน

ร้องทุกข์ต่อไป 
6.๕ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน จนถึงแจ้งผลด าเนินการ

ให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบ ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ เว้นแต่กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่งมีประเด็นที่ยุ่งยาก       
(แต่ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทราบการด าเนินการในเบื้องต้น) พิจารณาเรื่องเดือนละ ๑ ครั้ง 

6.๖ พิจารณาก าหนดเจ้าหน้าที่หมู่บ้าน หรือสมาชิกสภาฯ เพ่ือท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย โดยพิจารณาจาก
พ้ืนที ่และปัญหาความเดือดร้อนเป็นส าคัญ 

6.๗ จัดให้มีการไกล่เกลี่ย,การรับฟังความคิดเห็นหรือประเมินกรณีเรื่องร้องเรียนที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
ในชุมชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.๑ เกิดการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับสมาชิกสภาฯ และชุมชนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 
10.๒ ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามหรือ

ประพฤติชอบในภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๙๖ 
 

 
ล าดับที่ 2 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.2.3 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๙๗ 
 

 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 มิติที ่3 ภารกิจที่ 3.3.1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ได้ก าหนดให้มีภาคประชาชนร่วมเป็น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนิน 
งานและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก จ านวน 9 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนราชการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน    กรรมการและเลขานุการ 
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 

6.3 จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๙๘ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
เมื่อครบวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลตากตกมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ เพ่ือเป็นองค์กรใน
จัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตกต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๙๙ 
 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.3.2 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตก อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1. จัดประชุมประชาคมคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน 
6.2 เสนอรายชื่อเพ่ือให้นายกออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.3 จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 

 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสีป่ี (พ.ศ.2562 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก ๑๐๐ 
 

ล าดับที่ 1 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.3.3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้มีภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ตากตก  ตามหมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการตรวจสอบในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปอย่าง

โปร่งใสตรวจสอบได ้
3.3 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง   ๑๑  หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมสภาเพ่ือคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น/ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือคัดเลือกผู้แทน

ประชาคมท้องถิ่น/กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีหนังสือ
แจ้งผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และให้มีการตอบยืนยัน/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

6.3 จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
เมื่อครบวาระด ารงต าแหน่ง 2 ปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลตากตกมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตกมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพ่ือเป็นองค์กร
ในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ 
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ล าดับที่ 2 มิติที่ 3 ภารกิจที่ 3.3.3 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตก” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตากตกให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตากตก 

4. เป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลตากตกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตากตก  หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 


