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ค ำน ำ 

  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน  นับเป็นปัญหาที่รุนแรง
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น  ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้นทุกปี  เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส  และมี
การด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จะต้องมีการจัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป  
โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์  และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และ
จริยธรรม  เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหาร
ราชการ   จากปัญหาดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต   ซึ่งถือเป็น
ที่มาของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่  6  พฤษภาคม   2551   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  และก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงาน ป.ป.ช.   

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2562 - 2564 )   ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ทองเอน  เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนต าบล , พนักงาน
จ้างและสมาชิกสภาฯ ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมมาภิบาล  ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ   เอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบ   ส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทองเอน  และให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ  ควบคุม  การใช้อ านาจ  พร้อมกับพัฒนา
สมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี   ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในเรื่องนี้  โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส   มีคุณธรรม   จริยธรรม    
และธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝัง
สร้างจิตส านึก  ค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  มีจิตส านึกที่ดีใน
การให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคท าให้การบริหารราชการเกิดความ
โปร่งใส   ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ  ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา  ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2562 - 2564 ) โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 – 2564)  เป็นแนวทางในการจัดท า 
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1 
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้  
  1) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน  
  3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่ จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านั้น 
  4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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  5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิมรายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7) มีค่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันนิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
2.หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index –CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International-IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 36 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประ เทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
  แม้ในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption –UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 
พ้ืนบานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ 
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ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิงเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index:CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index:CPI)  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
  1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน   
  2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Govermance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people is participation) และตรวจสอบ (People 
is audit)  ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
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4. เป้ำหมำย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/ มาตรการ ที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
  1) ขา้ราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Govermance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริต และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยังยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 

 
มิติ ภำรกิจ 

ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำย

เหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝา่ย
ประจ าของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
ทองเอน 

1.1.1(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.2 มาตรการ ส่งเสรมิการ
ปฏิบัติงานตามประมล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน 
 
1.1.3 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

50,000 
 
- 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
- 
 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 
- 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1. โครงการศึกษาธรรม
และปฏิบตัิธรรมเพื่อสร้าง 
จิตส านึกไม่ให้คอรร์ัปชัน 
 
1.2.2 โครงการปลูกจติส านึก
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
    
  
  

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
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มิติ ภำรกิจ 

ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. การ
สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.3 โครงการส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 
ตามพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง  
      
  
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 โครงการโตไปไม่โกง 
 
 
1.3.2 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน
ต าบลทองเอน 
 
1.3.3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มสภาเด็กและ
เยาวชน 

10,000 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 

10,000 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 

 

มิติที่ 1 รวม 8 โครงกำร 1 มำตรกำร 360,000 360,000 360,000  
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มิติ ภำรกิจ 

ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 
งบประมำ

ณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1.1(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต
ของผู้บริการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน 

- - -  

2.2 การสร้าง
ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน   

2.2.2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง 
 
2.2.3 โครงการจ้างส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1กิจกรรมลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.3.2 มาตรการการมอบ
อ านาจ อนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนิน
กิจกรรมการ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่
ประจักษ ์

2.4.1กิจกรรมเชิดชูเกียรตผิู้มี
คุณธรรมและจรยิธรรม ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบัติ
ราชการและเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ผู้ร่วมงาน 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
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มิติ ภำรกิจ 

ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.5 มาตรการ 
จัดการใน
กรณไีด้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 มาตรการจดัท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 
 
2.5.2 มาตรการ ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
 
2.5.3(1) มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
 
2.5.3(2) มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนกรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทอง
เอนว่าทุจริตและปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดย
มิชอบ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 
1โครงกำร  5 กิจกรรม 

5  มำตรกำร 
- - - 
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มิติ ภำรกิจ 

ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอ านวย
ความสะดวก
แก่ประชาชน
ได้มสี่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทอง
เอน 
ได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1มาตรการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริการส่วนต าบลทอง
เอน 
 
3.1.2 มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลายขององค์การ
บริการส่วนต าบลทองเอน 
 
3.1.3  มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลายขององค์การ
บริการส่วนต าบลทองเอน 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1โครงการจัดประชุม
ประชาคมส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 
3.2.2 มาตรการจดัการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน 
 
3.2.3 มาตรการจดัการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภำรกิจ 

ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.3 การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ของ อบต. 
ทองเอน 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน 
3.3.2 กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

มิติที่ 3 รวม 
1 โครงกำร  1 กิจกรรม 

4 มำตรกำร 
30,000 30,000 30,000 
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มิติ ภำรกิจ 

ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

4. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทอง
เอน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1กิจกรรมจัดท า
รายงานการควบคมุภายใน 
 
4.1.2 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

4.2 การ
สนับสนุนใหภ้าค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
 
4.2.2 กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
 
4.2.3 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน 
 
4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลทองเอน 
 
4.3.2(2) กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภำรกิจ 

ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม/

มำตรกำร 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

4. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลทอง
เอน 

4.4 การเสรมิ
พลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการ
เฝ้าระวังการทุจรติ 
 
 
4.4.2 โครงการสรา้ง
เครือข่ายภาคประชาชน
และภาคราชการเพื่อมีส่วน
ร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

 

มิติที่ 4 รวม 
1 โครงกำร  8 กิจกรรม 

1 มำตรกำร 20,000 20,000 20,000  
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรม /มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 

 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนในท้องถิ่น 
 
1. ช่ือ   โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนท้องถิ่นและ
 พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลก ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับ มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และ ต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงเห็นความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้
ท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

 
3.วัตถุประสงค์ 

 3.1. เพ่ือส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมาย 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 

 3.2 เพ่ือให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่ าง
ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตามที่ก าหนดในส่วนของสมรรถนะจริยธรรม 
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  

 3.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้
ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริต 

 3.5 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน 
  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
  6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
  
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
  50,000  บาท 
  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นต้น 

 10.2 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 

 10.3 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มีสมรรถนะหลักตามที่ก าหนด ในส่วนของสมรรถนะ
จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ 

 10.4 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริต 

 10.5 มีการส่งเสริมส่งคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
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1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
 
1. ช่ือ มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไป(หลักเกณฑ์และเงื่อนไข)เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืน
หยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน จึง
ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม  
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององค์กรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  
  3.3 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคั บบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
  6.2 ประชุมคณะท างานฯ 
  6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  6.4 จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตน  
  6.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  
  6.6 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายพนั กงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  10.2 บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฎิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1. ช่ือ  โครงกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรื อพวก
พ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.2 เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3 เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.2 ประชุมคณะท างานฯ 
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  6.3 จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน   
  6.4 จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนต่อสาธารณชน 

 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
  50,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2 มีการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  10.3 มีขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.4 รายงานผลและข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
1. ช่ือ โครงกำรศึกษำธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกไม่ให้คอร์รัปชัน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้หมาย
หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน  จึงได้จัดท าโครงการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกไม่ให้คอร์รัปชัน 
เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต  
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการ
ทุจริตให้แก่ประชาชน 
 
4. เป้ำหมำย 
  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลทองเอน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
  6.2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
  6.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  30,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  10.1 มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 
  10.2 มีการผลิตสื่อเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.3 มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
  10.4 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 
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1.2.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
 
1. ช่ือ  โครงกำรปลูกจิตส ำนกึและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก การลักลอบตัดไม้ท าลาย
ป่าไม้ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น
อย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้
พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 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 และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์
ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้
จัดท าโครงการปลูกจิตส านึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนของตนเอง 

 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  1. ประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน จ านวน  15 หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก 
และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
  2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จ านวน 15  หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  6.2 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มี
ความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชมุชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  50,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
  10.2 สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
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1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือ  โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน ตำมพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. หลกักำรและเหตุผล 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ 
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชน ตาม
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน ให้
สามารถพ่ึงพาตนเอง        
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ประชาชน และเยาวชนในชุมชน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดย
วิทยากรในชุมชน 
  6.2 ศึกษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส าเร็จในชุมชน 
  6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  50,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
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1.3 จิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
1.3.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 
1. ช่ือ โครงกำรโตไปไม่โกง 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่
ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้
รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการโตไปไม่โกงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็ก
และเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการ
ปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จัก
แยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้
และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกง
ทุกรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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4. เป้ำหมำย / ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนในต าบลทองเอน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 

 2. แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  3. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  

 4. ติดตามการด าเนินการ 
  4. สรุปผลการด าเนินการ 
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
  10,000 บาท 
 
8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 10.2 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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1.3.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
1. ชื่อ  โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยำวชนต ำบล 
ทองเอน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชน คือ พลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต   เป็นอนาคตของชาติ 
เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต  เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลัง ในเชิงสร้างสรรค์   สร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็น ผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่งคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป 
เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่ เหมาะสม  โครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก และเยาวชนต าบลทองเอน เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่ น าธรรมะ  น าหลักค าสอนที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ การพัฒนากาย   โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ  มีพฤติกรรม
ที่ดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความเกื้อกูลและ
ประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต  ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต  พลังจิตและสุขภาพจิต และ
สุดท้าย  การพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  รู้วิธีการ
ป้องกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา  สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก 
น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ  เพ่ือเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด   
   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงเห็นถึงความส าคัญ 
เรื่องของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอยู่ในศีลธรรม มีความพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ใช้ชีวิตท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า 
   
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมศีลธรรมในหมู่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และ
คุณธรรม 
    3.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และน าไปเป็น
หลักในการด าเนินชีวิต 
    3.3 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้น าศักยภาพที่มีอยู่ในตัว มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
    3.4 เพ่ือฝึกเด็กและเยาวชนให้มีความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 

 
4. เป้ำหมำย 
  เด็กและเยาวชนในต าบลทองเอน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ 
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
  6.4 จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  50,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
   10.1 ได้ส่งเสริมศีลธรรมในหมู่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม 
    10.2 ได้สร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และน าไปเป็น
หลักในการด าเนินชีวิต 
    10.3 เด็กและเยาวชนได้น าศักยภาพที่มีอยู่ในตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
    10.4 เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 
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1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 
 
1. ชื่อ  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสภำเด็กและเยำวชน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ
ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญควรได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมพูนความรูอยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตระหนัก
ในคุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม 
  การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ  ดังนั้นการปลูกจิตส านึก
ของคนในชาติให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องสร้างชาติในอนาคต โดย
ส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต องค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน จึงจัดได้จัดท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยายผลไปสู่
กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  
4. เป้ำหมำย 
  เด็กและเยาวชนในต าบลทองเอน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนด
รูปแบบกิจกรรม แนวทางในการด าเนินการ  
  6.2 จัดประชุมคณะท างานฯ 
  6.3 ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบที่ก าหนด 
  6.4 สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
  10.1 สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
  10.2 สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริตและเสียสละเพ่ือส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
2.1 กำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 
1. ชื่อ กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงต่อตำ้นกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล   
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ ก 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)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่ งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่อง
ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี โอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส 
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หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
 
3. วัตถุประสงค์   
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอนด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ    
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง   
  4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  
6. วิธีด ำเนินกำร   
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง   
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ    
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์   
  10.1 ผลผลิต    
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ    
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง     - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วต าบลทองเอน จ านวน 1 ฉบับ   
  10.2 ผลลัพธ์   
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน มีความโปร่งใสสามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
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2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และกำรมอบหมำยงำน 
 
1. ช่ือ กิจกรรม“สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง 
ของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรง กระตุ้นใน
การพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณา ความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ  ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มา ของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร   
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนเป็นประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ   
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ   
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา 
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ไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ   
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน   
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่ก าหนดไว้ในคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสิงห์บุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 
2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง เคร่งครัด 
  

1. ช่ือ กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพื่อป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการเอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอนจึงได้จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอนที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลทองเอน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 

6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) | องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 

37 
 
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ทองเอนครบทุกโครงการ 
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2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ แก่
ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
1. ชื่อ โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
  
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนและในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ พึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ  เพ่ือให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552  มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ  เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น   ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  
 
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ การให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ   
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   
  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด   ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  
6. วิธีด ำเนินกำร   
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   
  6.2 จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
   6.2.1 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
   ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน   
   6.2.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   6.2.3 บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
   6.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจ 
   6.2.5 ส่งมอบรายงายผลการส ารวจฉบับสมบูรณ์ 
  6.3 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ   
  6.4 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   
  15,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ   
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน จ านวน 1 ฉบับ   
  10.2 ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   และการให้บริการ
สาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน รำยละเอียด
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
 
1. ช่ือ กิจกรรมกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล    
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาต รา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ วิธี
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีการให้บริการด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ จัดให้มีระบบรับฟัง ข้อ
ร้องเรียน มีการเปิดเผยข้อมูล และจากปัญหาการบริการที่ผ่านมามักถูกมองว่าให้บริการที่ล่าช้าขั้นตอนเยิ่นเย้อ 
กฎระเบียบ แบบฟอร์มมากมาย งานที่ติดต่อไม่ถูกต้องขาดคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานให้เกิดความรวดเร็ว มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน 
  ดังนั้น เพ่ือให้สมดังเจตนารมณ์ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอนจึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน   
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
  3.3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนให้สั้นลง   
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลทองเอน   
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป   
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
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6. วิธีด ำเนินกำร   
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ต้อง
ปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทอง
เอน หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง 
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที่   
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  10.3 การปฏิบัติราชการเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
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2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือ กำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1. ช่ือ มำตรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
  
2. หลักกำรและเหตุผล   
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ   
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รั บผิดชอบ
ต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
3. วัตถุประสงค์   
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 
4. เป้ำหมำย   
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน      
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ 
  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร   
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ   
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร   
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ   
  ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  การบริหารราชการการด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกจิกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. ช่ือ กิจกรรมเชิดชเูกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  ควำมซ่ือสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรและเป็น
แบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้ร่วมงำน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ
เป็น 
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ     เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้ง
ยังม ี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น       ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดี
อย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนใน
คราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1   คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความ
ดีนั้น 
   ประการที่ 3  คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่า
จะด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกัน
แล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์   
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน จึงจัดให้มีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน  เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพ่ือการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็น 
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รูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ  

 3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
 3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
 3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช   
2550  มาตรา  279 

 3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การ 
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  4.1 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนมี
คุณธรรมและจริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงาน 
  4.2 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน  ปีละ  2  
ครั้ง 
  4.3 จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จ านวน  2  ฉบับ ( 6 เดือนต่อ 1 ฉบับ ) 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดตั้งคณะท างานฯ  
  6.2 ประชุมคณะท างาน 
   -ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
   -พิจารณาคัดเลือก 
  6.3 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

 6.4 ด าเนินการตามกิจกรรม 
 6.5 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท ากิจกรรมเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
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2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีกำรอ่ืนใดระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 
1. ช่ือ มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
และการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการ
ด าเนินการบริหารจัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่
เกิดปัญหาข้อครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของ
ภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร 
หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่
เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
   
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ประชุมหน่วยงาน 

 6.2 ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โดยมีกรอบดังนี ้

 - ด ารงตนให้ตั่งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 

 - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 - ให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรี และไม่ปฏิบัติหน้าที่เอ้ือ

ประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และพวกพ้อง 
 - ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 - พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 6.3 ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 6.4 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
 6.5. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

  6.6 รายงานผลต่อผู้บริหาร เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเก่ียวกับเรื่องการทุจริต 
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2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อ
กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ช่ือ  มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบท้ังภำครัฐและองค์กรอิสระ” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่
ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

 3.2 เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้
ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
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  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 
  6.2 รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน   ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
 

ล ำดับที่ 1 
 
1. ช่ือ  มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน   
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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ล ำดับที่ 2 
 

1. ชื่อ  มำตรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน  ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อ
สกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  จึงได้จัดท า มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทาง
การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

 
4. เป้ำหมำย 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
   
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่   
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  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ   
 
  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน   
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน    
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 กำรจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 กำรจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
 
1. ช่ือ มำตรกำร “ปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมี
โอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน  
  2. เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
  3. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
  4. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลทอง
เอนให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 

6. วิธีด ำเนินกำร 
  1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
  2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ 
  4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทอง
เอนเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  
  6. จัดท ารายงานผล และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทอเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
  2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
  3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์ 
  4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
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3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำร
จัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้ 

 
1. ช่ือ  มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล   
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงได้จัดท า
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ได้ง่าย
และสะดวกมากข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย   
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย   
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร   
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   - แผนการด าเนินงาน  
   - แผนอัตราก าลัง  
   - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
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   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชำชน 
1. ช่ือ  มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล   
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงได้จัดท า
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ได้ง่าย
และสะดวกมากข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย   
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย   
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร   
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   - แผนการด าเนินงาน  
   - แผนอัตราก าลัง  
   - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของ
ประชำชนในท้องถิ่น 
 
1. ช่ือ โครงกำรจัดประชุมประชำคมส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำแผนชุมชน/แผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอนด้วยการจัดท าโครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนา
หมู่บ้าน ขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  3.4 เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.5 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
  3.6 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  จัดให้มีประชุมประชาคมในชุมชน 
  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  หมู่ที่ 1 - 15 ต าบลทองเอน 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
  6.2 จัดเวทีประชาคม  
  6.3 สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6.4 สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  30,000  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการจัดประชุมประชาคม  
  10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  10.3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
  10.4 มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) | องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 

63 
 
3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
1. ช่ือ มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม  
  
4. เป้ำหมำย / ผลผลิต 
  1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ร้องเรียน/การติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว 
สะดวกและเหมาะสม  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน 
  6.2 ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
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  6.3 คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน และก าหนดช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียนและขั้นตอนที่สามารถท าได้ง่ายสะดวกและ
เหมาะสม  
   - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อย่างชัดเจน  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม 
  6.4 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  6.5 คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
  6.6 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
  6.7 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  10.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  10.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง 
ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
1. ช่ือ มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส  จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 3. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวก
และเหมาะสม  
  
4. เป้ำหมำย / ผลผลิต 
  1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
  2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ร้องเรียน/การติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว 
สะดวกและเหมาะสม  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน 
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  6.2 ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  6.3 คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน และก าหนดช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียนและขั้นตอนที่สามารถท าได้ง่ายสะดวกและ
เหมาะสม  
   - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อย่างชัดเจน  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม 
  6.4 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทองเอน ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  6.5 คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
  6.6 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
  6.7 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  10.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  10.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
 
1. ช่ือ มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ    ดังนั้น   เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล  มีองค์กรใน
การจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน      จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนขึ้น 
  
3. วัตถุประสงค์   
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลและแผนพัฒนาสี่
ปีองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคม และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จ านวน 8 
คน  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) | องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 

68 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 
1. ช่ือ กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้  
  3.3 เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
   (1) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   2  คน 
   (2) ผู้แทนสมาชิกสภา    3  คน 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ     2  คน 
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   (4) ผู้แทนหน่วยงานราชการ   2  คน 
   (5) หัวหน้าส่วนการบริหาร   2  คน 
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8 การติดตามและประเมินผล 
  6.9 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพ่ือ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  10.2 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน 
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
 
1. ช่ือ  กิจกรรมจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนจึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน 
  3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอนทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระดับหน่วยงานย่อย 

  6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.
2 
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  6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด า เนินการ
รวบรวมเพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหารพร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
  6.6 เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 
 7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 
 
1. ช่ือ  กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับตา่งๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 

 6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  6.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
  6.5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
  6.6 เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.2 สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
  10.4 การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่
สำมำรถด ำเนินกำรได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำรบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 
 
1. ช่ือ มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการบรรจุแต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทอง
เอน 
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  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนก่อน 
 
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
    
 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
  - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผล
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

 10.2 มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน
บุคคลต่อสาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว 
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-จ่ำยเงิน กำร
หำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 
1. ชื่อ กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
  
3. วัตถุประสงค์   
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้    3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ประชาชนในเขตต าบลทองเอน 
  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
  
6. วิธีด ำเนินกำร   
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ตลอดปีงบประมาณ 2562 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  
9. ผู้รับผิดชอบ   
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 
1. ช่ือ  กิจกรรมส่งเสริมประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – 2561)  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือ
ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถ
พัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การ
บริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บ
ไซด์ และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. เป้ำหมำย / ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน 
 
 5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.2 ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกขั้นตอนให้ประชาชนทราบ ผ่าน
ทางเว็บไซด์ และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการ
จัดซื้อจัดจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) | องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 

82 
 
4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 
1. ช่ือ  กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและสมำชิกสภำ 
         องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทองเอน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนได้เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนให้มี
ความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน  
  6.2 ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  50,000 บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน   มีองค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
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4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 

ล ำดับที่ 1 
1. ช่ือ  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา 
วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทอง
เอน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลด
ปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ในการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
  
4. เป้ำหมำย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทอง
เอนใช้ส าหรับการประชุม 
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน และความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  6.3  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการ
ด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงาน
การประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทองเอน 
  
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ผลลัพธ์ 

 10.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจ
หน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
  10.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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ล ำดับที่ 2 
1. ชื่อ กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทองเอน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย  
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาท และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้
มี กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และ
แก้ไข ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
ฝ่ายสภา กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน ในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน มีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ สมดุลในการบริหารงาน 
  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
 
4. เป้ำหมำย / ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน  
 
5. พื้นที่ด ำเนินงำน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ  
  6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูล
แจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชน
ได้รับความ เดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชนเกิดทัศนคติที่ด ี
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4.4 กำรเสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำร
ทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 

ล ำดับที่ 1  
1. ช่ือ  กิจกรรมส่งเสริมกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตน
หรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่องเชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของ
นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล  รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอย
ลง  และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย 
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์   ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคประชาชน 
  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง
ได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวังการทุจริต  เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
   
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
4. เป้ำห มำย/ผลผลิต 
  ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
  6.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน  บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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  6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
   
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเห็นความส าคัญให้
ความร่วมมือถือเป็นหน้าที่ของตน 
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4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
1. ช่ือ โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนและภำครำชกำรเพื่อมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแส      
โลกาภิวัตน์  ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน     ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ  
ของประเทศขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของ
ประชาคมโลก 
 

  การที่ประเทศไทยยังคงต้องประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าวที่นับวันจะมีรูปแบบของการ
กระท าความผิดทุจริตคอร์รัปชันที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของ
สังคมไทยที่สร้างความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมากและมีความสลับซับซ้อนมาก      ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบาย
ผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติก็ตาม  แต่ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตยังคงมี
อยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ จะเห็นได้จากสถิติเรื่องร้องเรียน  การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร้องเรียนมายัง
ส านักงาน ป.ป.ท. มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น กลไกส าคัญที่จะช่วยท าให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวง
ราชการลดน้อยลง  จึงต้องให้ความส าคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเองและส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาท างานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันปลุกจิตส านึกให้เกิดความ
ตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเองและองค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้
อ านาจ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและ
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 
  การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน จึงได้จัดท า
โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคราชการเพ่ือมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เพ่ือร่วมสร้าง
กลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่าย
และความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 
 3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

 3.2 เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต  

 3.3 เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 
  3.4 เพ่ือหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทองเอน 
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4. เป้ำหมำย 
  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 

 ด าเนินการสร้าง พัฒนาและสนับสนุนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตและมีกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานตนเอง ดังนี้    

 6.1 เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต  

  6.2 จัดอบรม ให้ความรู้ ปลุกจิตส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต  
                  6.3 มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม 
  6.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
     
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  20,000 บาท 
  
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทองเอน 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักและร่วม
เป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต  ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    
  10.2 ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 
  10.3 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตในภาครัฐ 
  10.4 หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 

  
 
 
 


