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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ 

 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 
ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 

1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นโอกาส
หนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตใน
เชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาดดังนั้น จึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที ่
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เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุ่งแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ( Corruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency International-IT) 
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35- 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยใน
ปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 
2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหา
การคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
ปราบปรามการปูองกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท า ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่ในพื้นฐาน  4 ความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่
ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบายยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ 
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอ ร์รัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 

พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพ่ือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption 
Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรม สุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยังยืน จังได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง

ข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

(Good Governance)  
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ( people’s participation)และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.  เป้าหมาย 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
โดยมิชอบ 
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2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

ข้าราชการ 
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต ( Anti-
Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2) องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ปูองกันการทุจริต อันส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3ปี (พ.ศ.2562-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบอ าเภอซับใหญ่ จังหวดัชัยภูม ิ
 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุาย
บริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่นและฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้
บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
- โครงการอบรมเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนักงานส่วนต าบล 
-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
 - โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและส่งเสริมการ
ปูองกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของผู้บริหาร 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - มาตรการจัดท าคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 
(ต่อ) 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 

1.2.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
 - โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต 
(ต่อ)  

1.2 การสร้าง 
จิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 
 

1.2.3 สร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
และความตระหนักใน
การปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 - โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 

150,000 

 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 
(ต่อ) 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 
-โครงการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่
นักเรียน เยาวชนใน
ต าบลท่ากูบ 

20,000 
 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

 

 

มิติท่ี 1 
 

รวม 
1มาตรการ 
6  โครงการ 

 

430,000 
 

430,000 
 

430,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 การแสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1การแสดง
เจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
 - มาตรการแสดง
เจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม ท้ังในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมาย
งาน 
 - มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 
2.2.2 สร้างความ
โปร่งใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 - มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.3 สร้างความ
โปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 
เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและ
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
 - กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 มีการจัดท า
แผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน
รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่
ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- มาตรฐานการ
ยกระดับการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
2.3.2 มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้
มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ ์

2.4.1 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างดีเด่นเพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ 
2.4.3 ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลที่ด ารง
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
บุคคลด ารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 

 2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 ข้อตกลงหรือ
วิธีการอื่นใดระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
- มาตรการ “ การ
จัดท าข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการ” 
2.5.2 มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด 
อ าเภอ ท่ีได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.5 มาตรการ
จัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

- มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
2.5.3 ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
- มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน” 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

มิติท่ี 2 รวม 
8มาตรการ 
2  โครงการ 
1  กิจกรรม 

20,000 20,000 20,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1 การจัดให้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
- มาตรการ  
“ปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ 
3.1.2 มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 
การบริหาร
งบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การ
ค านวณราคากลาง 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้
- กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สิน
ของ อบต.ท่ากูบ และ
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง” 
3.1.3 มีการปิด
ประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 
 

 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 

50,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

- มาตรการก ากับ 
ติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

    

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็นการรับ
และตอบแสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในการ
ด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่
จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
- โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
3.2.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวกและ 
3.2.3 มีรายงานหรือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และ
ผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
การจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข/์ร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็นการรับ
และตอบแสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

- มาตรการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
 
 

- 
 

- 
 

 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
- โครงการจัดท า
แผนพัฒนาและ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน 
3.3.2 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 
3  มาตรการ 
2  โครงการ 
2  กิจกรรม 

22,000 22,000 22,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2562 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 

4.1 การจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายใน 

4.1.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน 
 - โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี
4.1.2 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน 
 - กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย
ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
- มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
4.2.2 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 - กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ 
4.2.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 



 

มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2563 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2564 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

- กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
- โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และ
พนักงานส่วนต าบล 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร ตาม
กระบวนการและวิธีการ
ที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
- กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 4.4 การเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต                                             

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
- กิจกรรมติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
- กิจกรรมบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 1 มาตรการ 6กิจกรรม 150,000 150,000 150,000  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนทุจริต 
1.1การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 1.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  - โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  หรือสัมมนาศึกษาดูงานตามที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ
พนักงานส่วนต าบล  

2.หลักการและเหตุผล 
  1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆและน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆมาพัฒนาองค์กรซึ่งน าไปสู่แนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
  1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุ ดังนี้        
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์” 
  “ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฏีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสีย
ใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้น
การสร้างความคิดใหม่ๆตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระรา
ชกฤษฏีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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  1.ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง  
  2.ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   
  3.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสาม ารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
  ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาลก าหนดให้ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการท างานและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท างานตามเปูาหมายของ
กระทรวงมหาดไทย 
   - เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
   - เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   - เกิดความมีประสิทธิภาพ  
   - เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน  
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจุบันและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2.4 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการท างานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการท างาน 
  2.5เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการท างาน  
  2.6 เพ่ือให้บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการท างานของคณะผู้บริหาร  
 

4. เป้าหมาย  
  3.1 คณะผู้บริหาร    
  3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  3.3 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง     
  
5.วิธีการด าเนินการ 
  - การบรรยาย การอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
  - การแบ่งกลุ่มระดมความคิด  
 

6.ระยะเวลาการด าเนินการฝึกอบรม 
  3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) 
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 7.สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  อ าเภอ ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 8.งบประมาณ  
  งบประมาณท่ีตั้งไว้150,000.-บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 

 9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 

 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  10.2บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบท างานตามเปูาหมายของ
กระทรวงมหาดไทย 
   - เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
   -เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   - เกิดความมีประสิทธิภาพ 
   - เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน  
  10.3 ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  10.4 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องและน ามาปรับใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  10.5 บุคลากรมีความเข้าใจของการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมาภิ
บาลมาในการท างานก่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  10.6 บุคลากรทีความเข้าใจในนโยบายการท างานของผู้บริหารและเกิดความร่วมมือต่อกันใน
การท างานระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 

 1.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  -  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความ ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 

1. ชื่อโครงการ   :   โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้ว ยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ก าหนดนโยบายการเ สริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
เพ่ือ 
ฟืนฟูประชาธิปไตยและนโยบายความม่ันคงของรัฐเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั นและยึด



 

มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ือขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน 
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ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านและตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นเปูาหมายที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าโครงการปรองดองสมานฉันท์ซึ่งมีวัตถุ
ประสงค์ที่ส าคัญในการเสริมสร้างฟืนฟูประชาธิปไตย ผลักดันให้ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่า ลดความขัดแย้งในสังคม ให้เกิดความร่วมมือกัน โดยยึดถือ
สถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และความสงบปลอดภัยของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ให้มีวามรู้ความเข้าใจหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถน าหลักการส าคัญแบบ
ประชาธิปไตยมาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง 
 2.2 เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ลดการเผชิญหน้า และสร้างจิตส านึกของคนในชาติที่จะยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพ 
เสริม 
สร้างการมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีในระดับต าบล 
 

4. เป้าหมาย 
 1.ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
 2. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่ากูบ 
 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 4.1 จัดท า โครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 4.2คัดเลือกกลุ่ม เปูาหมาย 
 4.3ประชาสมพันธ์การด าเนินการตามโครงการ 
 4.4จัดประชุมเวทีเสวนาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับต าบล 
 4.5สรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ 
 

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

7. สถานทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริการส่วนต าบลท่ากูบ  
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
10. ผลที่คาดวา่ จะได้รับ 
 9.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็
นประมุข และน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 9.2 ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์โดยมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน
ตามหลักการแบบประชาธิปไตย 
  9.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการยอมรับและมีบทบาทในการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมภายในหมู่บ้
านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและ  
พนักงานส่วนต าบล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ 

เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน 
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุก
สิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

 

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษ ฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  
ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมดังนี้ 
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๑. มีการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ากูบ   ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและ 
เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดสามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ  จึงได้จัดท าโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 

 

3. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ากูบได้รับความรู้เรื่อง

ระเบียบกฎหมาย การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   
๒.2เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่ากูบได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
๒.3เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกันและกัน  
 

4. เป้าหมาย 
๓.๑คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๒  พนักงานส่วนต าบล      
3.3  พนักงานจ้าง       

     

5. วิธีด าเนินการ 
5.๑ ประชุมวางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ  
5.๒ ติดต่อประสานวิทยากรจาก ส านักคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
     และท้องถิ่นอ าเภอซับใหญ่ 
5.๓ ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
5.๔ ติดตามผลการด าเนินโครงการ ฯ พร้อมสรุปผลการด าเนินงาน  และแจ้งให้ผู้บริหารทราบ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) 
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7. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

8. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 5๐,๐๐๐  บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

10.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย 
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   

10.2 คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ได้น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

10.3คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  มีความสัมพันธ์อันดียิ่งขึ้น
ระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  

 1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าคู่มือการป้องงกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง ความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ จึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อปูองกัน
การทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  



 

 2. เพ่ือปูองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2. ประชุมคณะท างานฯ 
 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
 4. จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 5. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และใช้
แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 6. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 2. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. รายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

 1.2.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
 

1. ชื่อโครงการ 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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2. หลักการและเหตุผล 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ข้ึนเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ใน
ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้ง
ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มี
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันใน
พ้ืนที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่า
ทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ในแต่ละ
ท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ในแต่ละพ้ืนที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับ
การถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่น 
          การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนโดยตระหนักถึงความส าคัญ
ของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้าความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการศึกษาเรียนรู้
วิถีการด ารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ที่มีมาช้านานบนพ้ืนฐานของธรรมชาติที่เก่ียวพั นสอดคล้องกันกับวิถี
ชีวิตชุมชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก าลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการ
อนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นข้ึนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ รักษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้ชุมชน
แข็งแรงมีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์
สิ่งที่บรรพบุรุษ 
ได้สร้างไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ จึงจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ขึ้นให้เด็กเยาวชน รุ่นลูกหลานโดยการสืบทอดประเพณีเห่เรือบกและการร าโทนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คน
รุ่นปู่ย่า ตายาย ในต าบลท่ากูบสืบทอดกันต่อๆมา  
 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดี
งาม และความเป็นไทย 

๓. เพ่ือให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกใน
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 



 

 

4. เป้าหมาย 
-คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลท่ากูบและสมาชิกสภาส่วนต าบลท่ากูบ 
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5. สถานทีด่ าเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดฃัยภูม ิ
 

6. วิธีด าเนินการ 
 ๑ . ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 ๒ . ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓ . ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ(รายละเอียดตามก าหนดการ) 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

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

8. งบประมาณ 
 งบประมาณตั้งไว้ 50 ,000  บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 
๒. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ

สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย 

๓. เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น 
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ชื่อโครงการ   ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน 



 

จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประชาชนให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม  
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สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
         องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  
        

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ ประชาชน น าแนวคิดปรัชญ าเศรษฐกิจพอเพียง น ามาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 2. เพ่ือสร้ างภูมิคุ้มกันท างสังคมให้เด็กและเย าวชนส ามารถใช้ชีวิตได้อย่ างสมดุลท่ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน และเยาวชนในชุมชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรใน
ชุมชน 
 2. ศึกษาดูงานการด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความส าเร็จในชุมชน 
 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้  150,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

  1.3.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการซื่อสัตย์สุจริต  

1.ชื่อโครงการ:โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน เยาวชนในต าบลท่ากูบ 
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2. หลักการและเหตุผล  
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นค่านิยมพ้ืนฐาน หรือระบบคุณค่าส าหรับการยึดถือ

และประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคม จึงเป็นปัจจัยส าคัญของความมั่นคงผาสุกของประเทศชาติและ 
ประชาชน  สังคมประเทศใดผู้ปกครองและประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม การปกครองมีธรรมาภิบาล สังคม
ประเทศนั้นจะเข้มแข็ง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในทางตรงกันข้าม หากสังคมประเทศใดขาดเสียซึ่ง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสังคมประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ แตกแยกและอาจถึงข้ันล่มสลายได้ ปัญหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมไทยได้สะสมตัวมายาวนานและแผ่ขยายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนปัญหาได้กระจายไปทั่วทุกวงการและทุกระดับขององคาพยพ ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ความ
ขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติอย่างรุนแรงจนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ต้องเข้ามาเพ่ือแก้ปัญหา
การเมืองและเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปครั้งใหญ่ ซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากความบกพร่องความเสื่อมทางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้คนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  : ๒๕๕๘) 

สถานการณ์ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยที่ระดับกลางและฐานล่างของสังคม สถาบัน
ครอบครัวโดยทั่วไปมีความอ่อนแอลงไปมาก ชุมชนก็แตกสลายจากผลกระทบนโยบายการพัฒนาที่ขาด สมดุล 
เยาวชนชายหญิงของเราทั่วประเทศอยู่ในภาวะสับสนทางความคิดและพฤติกรรม แยกผิดชอบชั่วดีไม่ออก มี 
ปัญหายาเสพติด เซ็กซ์ ความรุนแรง โรคเอดส์ ท้องไม่พร้อม แม่วัยเด็ก ฯลฯ สังคมมีปัญหาความไม่ม่ันคง ความ
ไม่ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คดีอาชญากรรมเพ่ิม คนล้นคุก คนไข้ยาเสพติดล้นโรงพยาบาล คดีความมั่นคง
เพ่ิม อย่างน่าตกใจ สังคมแตกแยกทางความคิดความเชื่อในทางการเมือง น าไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงจนเกิด
เหตุการณ์ ปะทะ มีการบาดเจ็บล้มตายอย่างต่อเนื่อง สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ และองค์กรอิสระท่ีมี
หน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงในด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเท่าท่ีมีอยู่ ล้วนมีข้อจ ากัดและมีปัญหาใน
ด้าน ศักยภาพ ต่างคนต่างท า บูรณาการกันไม่ได้และบางสถาบันก็มีความเสื่อมถอยจากภายใน จึงไม่สามารถ
รับมือกับ ปัญหาวิกฤตนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าทันกับสถานการณ์ 

สภาพปัญหาของกลุ่มต่าง ๆ ภาคการเมือง นักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นจ านวนมากขาด
คุณธรรม จริยธรรมเข้าสู่ต าแหน่งโดยการซื้อสิทธิขายเสียง ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการทุจริตทั้งทางตรงและทุจริต
เชิงนโยบาย มีผลประโยชน์ ส่วนตัวทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐจนเป็นปกติวิสัย แทรกแซงการบริหารของฝุาย
ราชการประจ าฉ้อฉลโกหก ประชาชนแบบซึ่งหน้า ประชาชนขาดความเชื่อถือ และสถาบันต่างประเทศจัดไทยอยู่
ในกลุ่มประเทศที่มีความ เชื่อมั่นต่อนักการเมืองในระดับต่ า 

ภาคประชาชน มีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น ทั้งในกลุ่ม 
ประชากรทั่วไป วัยแรงงาน เด็กและเยาวชน การด าเนินชีวิตที่ติดยึดวัตถุ ความฟูุงเฟูอ ขาดความพอดีพอเพียง 
ไม่ยึดมั่นในคุณธรรมความดี ท าให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกชุมชนอ่อนแอและน าไปสู่ปัญหาสังคมมากมาย 
ทั้งยาเสพติด ค้ามนุษย์ แม่วัยเด็ก การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การเรียนตกต่ า ความรุนแรง อาชญากรรม ฯลฯ
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  : ๒๕๕๘) 

ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความ
หลากหลายมากข้ึนกว่าในอดีตท่ีผ่านมา  สังคมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาเรื่องคุณธรรม ทั้งของเด็ก เยาวชน และ
ผู้ใหญ่ สาเหตุเกิดจาก กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมที่เน้นการสอนสั่ง ไม่สนใจการสอนผ่านแบบอย่าง ไม่
ตระหนักในผลเสียของแบบอย่างที่ไม่ดีที่มีต่อเด็กและเยาวชน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และ



 

เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  ปัญหาการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้
หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่
จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความม่ันคง จนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน  
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 ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน  ปัญหาการติดเกม  ส าหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่ ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคี
ในชุมชน  เป็นต้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น  จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม  โดยเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน   ส่งเสริมการ
พัฒนาทางจิตใจ  สร้างจิตส านึก  ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  มีคุณธรรม  
สามารถน าหลักของศาสนามาใช้ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และประชาชน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาล  ตลอดจนเห็นความส าคัญของ คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาที่เป็นแหล่งหล่อหลอมจิตใจ  และได้
เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักศาสนาจะท าให้
เกิดความรู้ผิดชอบชั่วดี  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังให้และเด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น รู้จักบาป
บุญคุณโทษ รู้จักสิ่งใดควรท า  ไม่ควรท า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับเป็นคนดีมีคุณธรรม น าไปใช้ชีวิตในสังคม
อย่างปกติสุข  ซึ่งจะท าให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสงบสุข   ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชน และประชาชนให้มีความ
รักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป   เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  
  2.  เพ่ือสร้างเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
ศาสนา  สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  ๔.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการได ้
  ๕. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของศาสนา ปฏิบัติตามค า
สอน และช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 
 

4. เป้าหมาย 
  เด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
5. สถานที่ด าเนินงาน 



 

  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
6. ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
  3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) 

-29- 
 

7. วิธีการด าเนินการ 
  1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
  2. จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
  3. ติดต่อประสานงานวิทยากรที่จะให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
  4. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายทราบโดยทั่วถึง 
  5. ด าเนินการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็น 
  6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนา 
  7. ฐานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ ฐานเมตตาธรรมน าปัญญา  ฐานความซื่อสัตย์คือสมบัติ
ของคนดี ฐานความสามัคคีคือพลัง  ฐานรับผิดชอบตีกรอบให้เด็กไทย และฐานมานะอดทนฝึกฝนตนได้ โดยแต่
ฐานจะมีวิทยากรแนะน าการท ากิจกรรมและให้ความรู้ เป็นต้น 

8. สรุปผลโครงการ ประเมินโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน 
  

8. งบประมาณ 
  งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  เด็ก เยาวชน มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา  
  2.  เด็ก เยาวชน มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา  สามารถ
น ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๓.  เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  ๔. เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการได ้

๕. เด็ก เยาวชน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของศาสนา ปฏิบัติตามค าสอน และ
ช่วยกันท านุบ ารุงศาสนา 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กูบด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 



 

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)  ซ่ึง
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา 
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ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการ ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,85 2 แห่งซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึงได้เห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง ซึ่งจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยและร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต โดยไดย้ึดถือหรือมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ความส าคัญกับ การต่อต้านการทุจริตและ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
ท่ากูบอย่างเห็นเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ สู่
การรับรู้ของสาธารณชน  

4. เป้าหมาย 
 1. การประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่ากูบ 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 



 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารมอบนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง เพ่ือปูองกันการทุจริตและต้านการทุจริต  
 2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
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 3. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 4. ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตต่อสาธารณชน 
 5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 
 2. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ
ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมบริหารราชการในองค์กร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานบุคคล
และกิจการสภาให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการแสดงเจตจ านงในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม และกฎหมายของผู้บริหารให้
ปรากฏชัดเจน  
 2. เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และ
มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 



 

 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส  
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล(ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารก าหนดแนวทาง/มอบนโยบายในการบริหารงานบุคคล 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน  
 3. จัดท ามาตรการ แนวทางปฏิบัติในการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 4. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของบุคลากรในองค์กร  
 5. ประกาศเผยแพร่มาตรการ  
 6 ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 2. แนวทางปูองกันการได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามระบียบ  
 3. กลไกให้เจ้าหน้าที่สามารถเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการบริหารงานที่โปร่งใส  
 4. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 80 % 
 5. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 80% 
 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 



 

 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ เพ่ือปูองกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้ง 
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เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึงได้
จัดท ามาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง  
 3. เพ่ือสร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุม  
 2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน  
 3. ประชุมคณะท างาน 
 4. ก าหนดมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
 5. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
 6. ก ากับติดตามการด าเนินการตามมาตรการ 
 7. รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับปรุง
แนวทางในการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีมาตรการปูองกันและก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และพวกพ้อง 
 2. มีกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรผ่าน
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
 2.2.3 สร้างความโปร่งในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

-34- 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นเรื่องที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบให้ความส าคัญ เพื่อปูองกันการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และปูองกันการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง  รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึงได้
จัดท ากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบครบทุก
โครงการ  
  

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิด
ความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ จึงได้จัดท ามาตรการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2. เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส ารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  1) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  2) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  4) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  5) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลา  ท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  5) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 4. ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 

2. มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบเพิ่มขึ้น  
 



 

2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
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2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 2. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ แต่งตั้ง ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืน
ใดของผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เพื่อกระจายอ านาจในการตัดสินใจ 

2. แจ้งเวียนผู้รับมอบอ านาจและทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ รับทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยต่อ

สาธารณชน 4. ผู้รับมอบอ านาจรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  



 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของ ผู้มีอ านาจในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 

 2.4การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

   2.4.1ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ:  โครงการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่นเพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

2. หลักการและเหตุผล 
ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท้ังยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหากข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมน าพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม๔ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุง
รัตนโกสินทร์200ปีดังนี้ 
   ประการที่ 1คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2 คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น  
   ประการที่ 3 คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
   ประการที่ 4 คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเป็นแบบอบ่างที่ดีในการปกครอง การ
ครองตน เสียสละ และอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ทางราชการและประเทศชาติตลอดจนมีการปฏิบัติดีเด่นให้



 

ได้รับการยกย่องสรรเสริญและคัดเลือกเปูนพนักงานดีเด่นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นขวัญก าลังใจใน
การท างาน พร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  ดังนั้นจึงได้
จัดท าโครงการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่นเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติของ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ขึ้นเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ และยกย่องความดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ 

3.2  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.4  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
 

4.เป้าหมาย   
  4.1เปูาหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  4.2 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น จ านวน  1 คน /ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่น จ านวน  
1  คน  
  4.3 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  
   (1)  เป็นพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่ากูบ 
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบติดต่อกันไม่น้อย
กว่า  2  ปี  นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ
จนเป็นแบบอย่างท่ีดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  
   (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่
เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
  4.3 ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
  4.4  จัดท า ใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5.วิธีการด าเนินการ 

  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  5.3  ส่วนราชการแต่ละส่วนราชการ  พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

5.5  ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 



 

  5.6 คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  
  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่ได้รับการคัดเลือก 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ  

  3  ปี  (ปีงบประมาณ  2562 -  2564) 

7.สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 
 

8.งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูม ิ
 

10.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลด ารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การ
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้
พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้าน
น่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจาก
ตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด



 

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทาง
หนึ่ง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จาก
กิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรม  เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
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พอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล  
 2. ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
 3. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลท่ากูบ 

4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้  20,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน  

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 



 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการใช้
จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการด าเนินการบริหาร
จัดการต่างๆ ต้องค านึงถึงหลัก    ธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาข้อ
ครหาในการทุจริตหรือด าเนินการไม่โปร่งใส ซึ่งสาเหตุการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุ 
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ส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ” ที่
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือมาตรการและน าไปปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหน่วยงาน  

2. ก าหนดข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร โดยมีกรอบดังนี้ 

 - ห้ามเรียกรับเงิน เรี่ยไร หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มาใช้บริการ 
 - ห้ามปฏิบัติหน้าที่เอ้ือประโยชน์  หรือเลือกปฏิบัติแก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและพวก

พ้อง 
 - ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค  
3. ประกาศให้บุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
5. ก ากับติดตามมาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

 6. รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคเป็นข้อมูลในการด าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการในปีต่อไป 



 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
- ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
- ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและ
องค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบรวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบขึ้น เพื่อ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  



 

 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียน  
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบ ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
 3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัด การให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ



 

สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
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 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึง
ได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนเสามารถข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2. เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน  
 3. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  
 3. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่  
 4. จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ  สม่ าเสมอ  
 5. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  
 6. จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
 7. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ ตั้งไว้ 50,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



 

 1. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
 2. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์  
 3. จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์  
 4. ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ  
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้ 

 

1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. 
ท่ากูบ และการรับเรื่องร้อยเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการปูองกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบในภาครัฐ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

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

8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 
 
 

-48- 
 

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

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ   เพื่อก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ี
ก าหนดไว้ 

2. เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน   

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 



 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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2. ประชุมคณะท างานฯ  

2.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบต่อสาธารณชน 

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตราก าลัง 
- การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ 
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

2.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ 
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3. ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบให้
ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การ

จัดซื้อจัดจ้าง   ต่อสาธารณชน  



 

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง
ชัดเจน   

3. ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
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 3.2การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์ก ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียมโดยให้ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ
ความคิดเห็นความต้องการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมก าหนดแนวทางการดาเนิน
งาน ร่วมตัดสินใจร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ด้วยการจัดทา
โครงการจัดเวทีประชาคมข้ึนเพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 2. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4.  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมในชุมชน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์ก ารบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม  
 2. จัดเวทีประชาคม  



 

 3. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชาคม เพ่ือก าหนดกิจกรรมโครงการไว้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้  10,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส  จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรมสะดวก
และเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
  

4. เป้าหมาย 



 

 1. ก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการร้องเรียน/การ
ติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและ
เหมาะสม  
 

-52- 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 2. ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กูบ เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3. คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่ากูบ 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่อง/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
อย่างชัดเจน  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน  ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้า    ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบ ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 5. คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ  
 6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมาย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
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 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4. มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 4. มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการ
ที่ก าหนดไว้ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาและขับเคลื่อนแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ และร่วมด าเนินการโครงการ 
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส  
 4. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีด าเนินการ 



 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3. เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
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 5. เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป  
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน  
 7. รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564   

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ ตั้งไว้ 12,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึงด าเนินการกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบ 

3. วัตถุประสงค ์



 

 1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 3. เพ่ือเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
 2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
 3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
 4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน  
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน  
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน  
  (4) ปลัด อบต.      เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 

  ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบปีละ 2 ครั้งเป็น

อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมอบหมาย 
 5. ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
 8. การติดตามและประเมินผล  
 9. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายใน เป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงาน การตรวจสอบภายใน  เกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กูบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

 3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการ

ประพฤติมิ 
ชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

2. เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากร 

ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
3. เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ 



 

ปฏิบัติงานและปูองกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
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6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และให้มี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5. รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และปูองกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
 ๒. มีแผน ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๓.มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ  
 4. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 



 

 ๔. เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. วิธีด าเนินการ 



 

1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 ๖. เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐาน ข้อ 
6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 ๔. การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล



 

ท่ากูบ ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในชุมชนทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
  

 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 



 

 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
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 - นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยให้น าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 

๒. มีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการบริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าว  

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ จึงจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ เพื่อให้



 

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ส่งผลให้เกิดการใช้
งบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากูบต่อสาธารณชน 

4. เป้าหมาย 

 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีการด าเนินการ 
 - รวบรวมข้อมูลบริหารงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ 
รายรับ – รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยก าหนดให้มีภาคประชาชนเข้า
ร่วมสังเกตการณ ์
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากูบต่อสาธารณชนและมีช่องทางการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ร้องขอ 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการโครงการ การรับจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบท าให้เกิดความโปร่งใส  



 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561)  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
สังเกตการณ์ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากูบ โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ เพ่ือส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนา 
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ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่ประชาชน  
 3. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซด์ และท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนต่อสาธารณชน  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวข้องกับพัสดุ เมื่อ
มีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 3. ประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการที่ส าคัญทุกข้ันตอนให้ประชาชนทราบ ผ่านทางเว็บไซด์ 
และท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  



 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เกิดปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และ
พนักงานส่วนต าบล   
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2.หลักการและเหตุผล 
  1.1 ภาวะการเปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆและน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆมาพัฒนาองค์กรซึ่งน าไปสู่แนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
  1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุ ดังนี้        
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์” 
  “ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฏีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสีย
ใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้น
การสร้างความคิดใหม่ๆตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระรา
ชกฤษฏีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1.ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง  



 

  2.ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   
  3.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสาม ารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
  ประกอบกับนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาลก าหนดให้ข้าราชการมีคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการท างานและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรข้ึน 
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3. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท างานตามเปูาหมายของ
กระทรวงมหาดไทย 
   - เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
   - เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
   - เกิดความมีประสิทธิภาพ  
   - เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน  
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจุบันและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2.4 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการท างานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการท างาน 
  2.5เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจอันดีต่อกันเกิดความร่วมมือในการท างาน  
  2.6 เพ่ือให้บุคลากรรับรู้แนวนโยบายในการท างานของคณะผู้บริหาร  
 

4. เป้าหมาย  
  3.1 คณะผู้บริหาร    
  3.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  3.3 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง     
  
5.วิธีการด าเนินการ 
  - การบรรยาย การอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
  - การแบ่งกลุ่มระดมความคิด  
 

6.ระยะเวลาการด าเนินการฝึกอบรม 
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) 



 

7.สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  อ าเภอ ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 
 

8.งบประมาณ  
  งบประมาณท่ีตั้งไว้150,000.-บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 บุคลากรปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  10.2บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบท างานตามเปูาหมายของ
กระทรวงมหาดไทย 
   - เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
   -เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
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   - เกิดความมีประสิทธิภาพ 
   - เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน  
  10.3 ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  10.4 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน
และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องและน ามาปรับใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  10.5 บุคลากรมีความเข้าใจของการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมาภิ
บาลมาในการท างานก่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  10.6 บุคลากรทีความเข้าใจในนโยบายการท างานของผู้บริหารและเกิดความร่วมมือต่อกันใน
การท างานระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝุายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ ให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 

มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร  

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝุายบริหาร 
 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
 2. จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง  
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ผลลัพธ์ 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้

ถูกต้องไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 2. สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

4. การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 



 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณตั้งไว้  5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝูาระวังการทุจริตเกิดข้ึน  

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 



 

 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการที่จะปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือ สร้างกลไก ในการบูรณาการ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน การ
ต่อต้านทุจริต 
 2. เพ่ือพัฒนา เครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 
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4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ากูบ 

5. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน การ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านักภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการบูรณาการ ทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 



 

 2. เกิด เครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ.2562 – 2564) 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 
อ าเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 



 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญใน
การปูองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง ให้เกิดการด าเนินการที่โปร่งใส การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามหลักประชารัฐ ก่อให้เกิดความเชื่อม่ัน ความพอใจและความ
ศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ากูบได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน การทุจริต 
(พ.ศ.2562– 2564)เพ่ือใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ 
กิจกรรม หรือมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 
 



 

หน้า 

ส่วนที่ 1บทน า 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร       1  

  หลักการและเหตุผล         2  

  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน         3 

  เปูาหมาย            4  

  ประโยชน์ของการจัดท าแผน        4  

ส่วนที่ 2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  มิติที่ 1การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต        5 

  มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต      7  

  มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน    11  

  มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ    14 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
 

ส่วนที่ 3รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ    16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏ ิบัติการป้องก ันการท ุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ  



 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ครั้งที่ ๑/๒๕60 

ในวันศุกร์  ที่ 28  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕60 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากูบ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายถนัด สิทธิการ ประธานคณะท างาน  

๒ นายสมหมาย   เทียนมะณี รองประธานคณะท างาน  

๓ นายเสรี อยู่ถาวร คณะท างาน  

4 นายเกียรติศักดิ์ วงศ์สายวารีย์ คณะท างาน  

5 นายอัมพร    เกตุกุล คณะท างาน  

6 นายนพสิทธิ์   จริยะกุลสิทธิ์ คณะท างาน  

7 นางสุมาลี   ขยันหา คณะท างาน  

8 นางนิตยา   สุขศรี คณะท างาน  

9 นายประภาศ สวัสดิพันธ์ คณะท างาน  

10 นายพงศ์พันธ์    สุขรา คณะท างาน  

11 นางสาวพรรนิภา  เกตุกุล คณะท างาน  

12 นายจิรวัฒน์ พุทธศิริ คณะท างาน/เลขานุการ  

13 นางเอ้ืองพร  อ่ิมยิ้ม ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


