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ค าน า 

              แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม   การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) เนื่องจากในการประชุมคณะกรรม ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่     2 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปราม        การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ใน
การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561- 
2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริตฯ ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑     สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒     ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓     สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔     พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5     ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6     ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  
                        Index : CPI ) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
การป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติและ
การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการไว้วางใจในการบริหาร
ราชการ มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ อย่างแท้จริง   

 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
             มีนาคม 2564 
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน         
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

          การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่        การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

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

ละเลย ขาดการตรวจสอบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3.) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5.) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่าง ๆ 
7.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

      สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1.) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะของผู้บริหาร ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิด 
การทุจริต 

2.) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3.) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ 
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4.) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด  
ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบว่าบริษัทมีการตกลงโดยวางสินบนแก่
เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
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การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5.) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6.) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ซึ่งเกิดจากผู้คนขาดจิตส านึกในการปฏิบัติงานที่น้อยลง ไม่มีการละอาย 
ต่อบาป ความเห็นแก่ตัวที่เพ่ิมมากขึ้น มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  
และมักเห็นว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกเสมอ 

7.) การใช้อ านาจในทางมิชอบของผู้บริหาร ปัจจุบันอ านาจอิทธิพลของฝ่ายบริหารท าให้การท างานต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่ง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติตามก็กลายเป็นคนดื้อรั้นไม่สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ 
ส่งผลให้ความทุจริตขาดการหยุดยั้ง และขาดการตรวจสอบในองค์กร 

8.) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันผู้คนมักจะเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้
ในสังคม จึงขาดการตรวจสอบท าให้การทุจริตเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่
เกรงกลัวต่อกฎหมาย 

2.  หลักการและเหตุผล 
     ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสงคมไทยไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
และผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระยะที่ 3 เริ่มจากปี  
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติฯ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  
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“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2565) พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม 
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ /กิจกรรม /มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง    
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล                
มะนังตายอ ให้เป็นประจักษ์มากขึ้น 

2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น       

4. เพ่ือให้มีระบบ กลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
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7. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมายของการจัดท าแผน 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน       ในท้องถิ่น มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุกฝ่าย 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีเครื่องมือ/มาตรการในการปฏิบัติงาน ที่สามารถป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบอย่างรวดเร็วและโปร่งใส  

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล               
มะนังตายอ ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

6. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสค านึงผลประโยชน์สุขของประชาชาชนเป็นส าคัญ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายใน
และภายนอก เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายการโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และงบประมาณ 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิน่ 

1.1.1 (1) โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการของผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
และบุคลากร อบต.มะนังตายอ 
1.1.1 (2) โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
1.1.1 (3) โครงการสมุดความดี
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
1.1.2 (1) โครงการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. 
1.1.2 (2) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ 
อบต.มะนังตายอ” 
1.1.2 (3) มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากร
ของ อปท. 

1.2.1 (1) กิจกรรม จัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น 
1.2.2 (1) โครงการรณรงค์ปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
1.2.2 (2) โครงการท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
1.2.2 (3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามแนวแนวเส้นทางจราจร 

20,000 
 
 

 
10,000 

 
 
- 

 
500,000 

 
- 
 

 
- 

 
- 
 
 

- 
 
 

5,000 
 

35,000 
 

50,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

  
 
 
 
 
 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก 
และเยาวชน 
 
 
 

1.2.2 (4) มาตรการ “ควบคุม ดูแล 
ตรวจสอบและอนุมัติ ค าขออนุญาต  
จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ” 
1.2.3 (1) โครงการส่งเสริมการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 

1.3.1 (1) โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
(กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความ
สะอาด ภายในที่ท าการ อบต.มะนังตา
ยอ บริเวณโดยรอบ และร่วมกิจกรรม
ท าความสะอาดร่วมกับบุคลากร      
อบต.มะนังตายอ” 

- 
 
 

50,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 

 

รวม 
 3   มาตรการ 
 2   กิจกรรม 
 9   โครงการ 

770,000 
 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1  แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.1 (1) กิจกรรม “ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริต” 
2.1 (2) มาตรการ “การวางนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดี” 
2.1 (3) กิจกรรม “การประกาศใช้
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563” 
2.1 (4) กิจกรรม “ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต อบต.มะนังตายอ” 

2.2.1 (1) มาตรการ “สร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล” 
2.2.1 (2) มาตรการ “ออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อบต. ปลัดอบต.
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- 
 

- 
 

- 
 
 

 
- 
 

- 
 

- 
 

 
- 
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2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
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2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ
การใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.2.2 (1) กิจกรรม “การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2.2.2 (2) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.2.2 (3) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2.2.3 (1) กิจกรรม “การจัดบริการ
สาธารณะการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 
2.2.3 (2) โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 แก่ประชาชนและ
บุคลากร 
2.2.3 (3) โครงการประเมินความพึง
พอใจในการบริการของ อบต. 
2.2.3 (4) โครงการพัฒนาระบบ   
เทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2.3 (5) โครงการบริการราชการไม่
พักเท่ียง 
2.2.3 (6) โครงการอบต.มะนังตายอ 
บริการประทับใจ 

2.3.1 (1) กิจกรรม “การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน” 
2.3.1 (2) กิจกรรม “ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ” 
2.3.2 (1) มาตการ “การมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ” 
2.3.2 (2) มาตรการ “มอบอ านาจ
ของนายก อบต.” 
2.3.2 (3) มาตการ การออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. 
และหวัหน้าส่วนราชการ 

- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 

 
100,000 

 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
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 2.4 การเชิดชู

เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.1 (1) กิจกรรม เชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ของ อบต.มะนังตายอ ผู้มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น 
2.4.2 (1) โครงการ เชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
สมาชิกสภา อบต. และประชาชน ที่
ด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.2 (2) กิจกรรม เชิดชูเกียรติ
สมาชิกสภา อบต. และประชาชน      
ผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3 (1) กิจกรรม เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.5.1 (1) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ   
อบต.มะนังตายอ” 
2.5.1 (2) มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (3) มาตการ “ประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น” 
2.5.2 (1) กิจกรรม “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ  
อบต.มะนังตายอ” 
2.5.2 (2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐ และ
องค์กรอิสระ” 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 

 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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  2.5.3 (1) มาตรการ “ด าเนินการ

เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือประชาชน
กล่าวหา เจ้าหน้าที่ของ อบต. มะนัง
ตายอ ว่าทุจริต และปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ โดยมิชอบ" 

-  

รวม 
  10   มาตรการ 
  15   กิจกรรม 
  6     โครงการ 

100,000 
 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 

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

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ของประชาชน 
 
 

3.1.1 (1) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ อบต.                     
มะนังตายอ และการรับเรื่องร้องเรียน 
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 (1) โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
ของ อบต. 
3.2.1 (2) กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน    
ต าบลมะนังตายอ 
3.2.2 (1) โครงการ อบต. พบ
ประชาชน 
3.2.2 (2) กิจกรรม “การด าเนินงาน
ของศูนย์ด ารงธรรม ทางด้านการ
ร้องเรียนร้องทุกข์ 
3.2.3 (1) มาตรการ “แก้ไขเหตุ
เดือดร้อน ทางด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย” 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
- 
 
 
- 
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3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.2.3 (2) กิจกรรม “รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน /
ร้องทุกข์ทราบ” 

3.3.1 (1) มาตรการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต.มะนังตายอ 
3.3.1 (2) กิจกรรม “ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล
ประจ าปี” 
3.3.2 (1) มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง” 
3.3.3 (1) กิจกรรม “ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ของ        
อบต.มะนังตายอ 
3.3.3 (2) กิจกรรม “การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ อบต.มะนังตา
ยอ” 

- 
 
 

- 
 

 
10,000 

 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

 

 

รวม 
  3   มาตรการ 
  7   กิจกรรม 
  2   โครงการ 

40,000 
 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน  

4.1.1 (1) กิจกรรม “จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี” 
4.1.1 (2) กิจกรรม  “การจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน” 
4.1.2 (1) กิจกรรม “ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน” 
4.1.2 (2) มาตรการ “ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน   
อบต.มะนังตายอ” 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการ
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณา
การทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

4.2.1 (1) มาตรการ “ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน  ย้าย” 
4.2.2 (1) กิจกรรม “การรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ” 
4.2.2 (2) กิจกรรม “การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการรับ                
การจ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของ อบต.มะนังตายอ” 
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการการจัดซื้อ จัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน” 
4.2.3 (2) กิจกรรม “การให้ความรู้แก่
กรรมการตรวจการจ้าง” 

4.3.1 (1) กิจกรรม “ส่งเสริมให้ฝ่าย
บริหาร สมาชิก อบต. เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
ระเบียบกม.ต่างๆที่เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่” 
4.3.2 (1) กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร" 
4.3.2 (2) กิจกรรม “การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิก อบต.” 

4.4.1 (1) กิจกรรม  “การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
4.4.1 (2) กิจกรรม “การด าเนินการ
ตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต” 
ทุจริต 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

2,000 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2564 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

  4.4.2 (1) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

5,000  

รวม 
  2   มาตรการ 
  12 กิจกรรม 
  1   โครงการ 

7,000 
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ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และงบประมาณ 

มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แกป่ระชาชนในท้องถิ่น 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
และบุคลากร อบต.มะนังตายอ 

2. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก

ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์และ
คาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 
การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย และ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงเล็งเห็นความส าคัญใน          
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร อบต.มะนังตายอ 

 3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร อบต.มะนังตายอ มีคุณธรรม 

จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
และในการปฏิบัติราชการ  

๒. เพ่ือส่งเสริม ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร อบต.มะนังตายอ ได้รับการพัฒนา
จิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ 
ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท า
ความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
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     ๓. เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
4.  ด าเนินการจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ   

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
        20,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
       ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ของคุณธรรม จริยธรรม และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวันและใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 

๒. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจและมี
การพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 
รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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ตัวอย่างที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล  
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนับวันยิ่งทวีความ

รุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มี
นโยบาย  ที่จะยกระดับมาตรฐานหน่วยงาน เพ่ือก้าวไปสู่องค์กรแห่งความโปร่งใส ปลอดการทุจริต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐานของหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลอดการทุจริต อันสอดคล้องกับวาระ
แห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560-2564   

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้างระบบ
ราชการท าให้ใสสะอาด และพัฒนาศักยภาพองค์กร องค์การการบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้เรียนรู้
ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงาน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
  

 3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริต โปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

องค์กร 
  2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต คอร์รัปชั่นภายใน
องค์กร    

  3. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมที่
สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
             คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
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4. ด าเนินการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 

ให้กับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
            10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
   งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต 

คอร์รัปชั่นภายในองค์กร  
2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ ประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้าในการท างานมากข้ึน 
3.  หน่วยงานมีพฤติกรรมและวิธีการท างาน ที่สุจริต โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ 
4.  ผู้เข้ารับการอบรมมีการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่  

มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   
ตัวอย่างที่ 3  

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่
ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมา
อ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กันในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท า
สมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแล  การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการ
สร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
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3. วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
  2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
  3. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ า     
ทุกวัน และส่งผลให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 2. รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
      ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 2. มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 3. พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ตามก าหนด 

              1.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ตัวอย่างที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. 

2. หลักการและเหตุผล            
                   เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่
เสมอตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง 
หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ และเพ่ือให้การบริหารงานองค์กรเพ่ือการพัฒนาเป็นไปอย่างทันท้วงที่และถูกต้อง จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่ส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าซึ่ง 
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ถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากเท่าใด ก็จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร เพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ภายใต้กรอบของระเบียบและข้อกฎหมาย         
ที่ก าหนด และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล  
และลูกจ้างในการท างานสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานภายในองค์กรและพ้ืนที่ชุมชนตามอ านาจหน้าที่ของ
แต่ละบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยังน าบุคลากรไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือ
เสริมสร้างประสบการณ์และให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้จากสถานที่จริง สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
                  ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
ให้สามารถด าเนินการแก้ไข้ปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่ง ทีจ่ะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตาย
ยอ     อยู่เสมอ จึงได้จัดท าโครงการขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิค       
แนวทางการปฏิบัติงาน และแนวความคิดทฤษฎีใหม่ๆที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ต่อไป 

 
 

3. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง                  
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้เรียนรู้หลักการบริหารงานของท้องถิ่นอ่ืนที่ประสบความส าเร็จ น ามาปรับใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

   2. เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
             3. เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล/พนักงานจ้างได้เรียนรู้และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามหลักการบริหารงานท้องถ่ินในด้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่  
            4. เพ่ือให้คณะผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้เรียนรู้และใช้ในหลักการบริหารงานท้องถิ่นร่วมกัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
        คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบล

มะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
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      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
4.  ด าเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.  ให้กับคณะ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ   

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   500,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้พัฒนาวิสัยทัศน์และน าความรู้มาปรับใช้ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 

2. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้เรียนรู้
และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล    

3. บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีความรัก ความสามัคคี สามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถเพ่ือน ามาปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป  
 
ตัวอย่างที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.มะนังตายอ 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลมะนังตายอ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท าด้วย ประกอบกับ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) ได้
ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ซึ่งจะต้องยึดมั่น ในค่านิยมหลักของมาตรฐาน 
จริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมี 
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ความรับผิดชอบ, พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ, พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก 
รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก , พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของ
งานอย่างคุ้มค่า และพึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบล ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.มะนังตายอ” ขึ้นเพ่ือให้
บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรมไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน   

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๒. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. เพ่ือให้เกิดพันธะระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 

๕. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ

องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
       ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
       งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
ตัวอย่างที่ 3  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐาน 

ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางปอ จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลง  
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการ
ปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช.  มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปลูกจิตส านึก 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
         งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
         จ านวนข้อมูล /องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 
       ๑.๑.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ตัวอย่างที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับบุคลากร ของ อปท. 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนร่วม) แต่กลั บ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ ทั้งนี้ หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุม
หรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลมะนังตายอ เพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
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๒. เสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
๓. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีจิตส านึก  

ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่งคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
             พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  

6. วิธีด าเนินการ 
               จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
                 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
       งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                     ตัวช้ีวัด 
   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                        ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล 
ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
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   ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ

และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความม่ันใจในระบบราชการ นั้น 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือ
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต โดยได้ประกาศเจตจ านงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขึ้น ซึ่งมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม, ปลูกฝังค่านิยมและ
ทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต, ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสใน
ทุกข้ันตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติ โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ, ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และกรณีพบการทุจริต
จะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
                    เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
จึงได้จัดกิจกรรม จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
เพ่ือสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม และปราศจากการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่อมูลข่าวสารรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้กับบุคลากร อบต. และ

ประชาชนทั่วไป 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เพ่ือสร้างองค์กรให้มีความ

โปร่งใส 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
         บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                 จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
        งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น  
                1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : โครงการ รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
         จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย      

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย เป็นผลให้น้ าจากฝนที่ตกลงมาไหลบ่าจากที่สูงลงสู่  ที่
ลุ่มต่ าอย่างรวดเร็ว เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินเกิดดินถล่ม น้ าท่วม เป็นเหตุให้ผลผลิตทางการเกษตรและ
ถนนหนทางเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ท าให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
และบางพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง อาจมีผลให้ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรได้
อย่างคุ้มค่า  

         ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการ 
อนุรักษ์ดินและน้ า โดยจะด าเนินการในเขตบริเวณต าบลมะนังตายอ ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการ 
ประชาชน เกษตรกร นักเรียน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ได้รับทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการน าหญ้า
แฝกไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ าและปรับปรุงสภาพแวดล้อม และรู้จักคุณประโยชน์ของหญ้าแฝก โดย
ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกใน พ้ืนที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการสนองแนวพระราชด าริในการด าเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา  

ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และสภาพแวดล้อม  
๒. เพ่ือให้เกษตรกร ประชาชนและผู้ใช้ที่ดินได้รู้จักหญ้าแฝกและเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก 

ในการอนุรักษ์ดินและน้ าและปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของหญ้าแฝก  
๓. ปลูกเพ่ือป้องกันดินถล่ม น้ าท่วมพ้ืนที่ลาดชัน ริมถนน ริมคลอง รวมทั้งพ้ืนที่วิกฤต และพ้ืนที่    

อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ   
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการปลูกหญ้าแฝก รู้ถึงคุณประโยชน์ของ    
หญ้าแฝก ในการอนุรักษ์ดินและน้ า และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตลอดจนการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกด้านอ่ืน ๆ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

 - พ้ืนที่ตามไหล่ถนน ริมคลอง (สาธารณะ) 
 - พ้ืนที่วิกฤต ดินถล่ม น้ าท่วม 
 - พ้ืนที่ลาดชัน 
 - พ้ืนที่เกษตรกรรม 

6. วิธีด าเนินการ 
   ๑. หน่วยงานจัดท าแผนการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกประจ าปี  ซึ่งแผนการปลูกหญ้าแฝกจะมี

รายละเอียด วันที่ด าเนินการ พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวนกล้าหญ้าแฝกท่ีจะใช้ปลูกและจ านวนพื้นที่ท่ีจะด าเนินการปลูก  
๒. องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จะจัดเตรียมพันธุ์กล้าหญ้าแฝก และประสานงานในพ้ืนที่

ให้พร้อมก่อนการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก 
๓. ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกให้ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในบริเวณ

ใกล้เคียง 
4. ด าเนินการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ตามพ้ืนที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
5. เมื่อด าเนินการรณรงค์แล้ว สรุปรายงานให้กับผู้บริหารรับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
           5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                    1. ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและคุ้นเคยกับการปลูกหญ้าแฝกในไร่นามากขึ้น การแนะน า 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกง่ายขึ้น และช่วยให้เกษตรกรมีความรู้และยอมรับมาตรการการอนุรักษ์ดินและ
น้ า และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยใช้หญ้าแฝกมากข้ึน  
                    2. การใช้ระบบหญ้าแฝกจะช่วยลดต้นทุนในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินให้น้อยลง  
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการดักตะกอนดิน ป้องกันดินถล่ม น้ าท่วมฉับพลันได้ในระดับหนึ่ง และความคงทน
สามารถอยู่ได้นานหลายปีพร้อมเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย 

 
ตัวอย่างที่ 2  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
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         เนื่องด้วยปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  ทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง 
เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรอกมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของผิวในพ้ืนที่นั้น  ๆ ลงได้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้ า 
พระบรมราชินีนาถ ที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างครอบครัวชุมชน ให้
พ่ึงตนเองเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์เพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ และเพ่ือให้พสกนิกรชาวต าบลมะนังตายอ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ จึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว” ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
และได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
๖๗ (๗) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกและให้ประชาชนชาวต าบลมะนังตายอ ในการดูแลรักษา ห่วงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่  
สีเขียวอย่างยั่งยืน คงความสวยงานต่อไป 
   ๒. เพ่ือร่วมฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้มีความสมบูรณ์ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่น ชุมชน
สนองพระราชเสาวนีย์ ในด้านการฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
   ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลมะนังตายอ เป็นเมืองที่น่าอยู่ สวยงามและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ๔. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนต าบลมะนังตายอ  หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในเขตต าบลมะนังตายอ และบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ๑. ประชุมผู้บริหารและผู้น าชุมชนที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจในโครงการ 
  ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อการมีส่วนร่วม 
  ๓. ให้มีการส ารวจพื้นที่ส าหรับรองรับการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ 

  ๔. จัดพิธีรวมพลังมวลชนชาวต าบลบางปอ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
    35,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนชาวต าบลมะนังตายอ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ 
 ๒. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ รวมทั้งมีจิตส านึกและความรู้สึก

เป็นเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว ให้เจริญเติบโตและอยู่รอดเป็นพ้ืนที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน 

 ๓. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
บรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนของภาครัฐ ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี 
                ๔. ประชาชนเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวง
แหนทรัพยากรป่าไม้ และมีที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 
ตัวอย่างที่ 3  

1. ชื่อโครงการ : โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวเส้นทางจราจร 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
          ในเขตต าบลมะนังตายอ  มีเส้นทางที่ผู้คนใช้สัญจรไปมาหลายสาย ทั้งสายหลักและสายในหมู่บ้าน ที่
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ซึ่งมีผู้คนใช้สัญจรไปมาจ านวนมาก และในบริเวณ
สองข้างทางถนน มีทั้งต้นไม่ใหญ่ ต้นไม้เล็กที่ปลูกขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะบดบังการ
มองเห็นในระยะทางไกล ๆ ของผู้ใช้รถใช้ถนน ท าให้บ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น อีกทั้ง สถานการณ์ในภาคใต้ปัจจุบัน
ท าให้ผู้ไม่หวังดีสามารถท่ีจะซุกซ่อนอาวุธ ระเบิด เพ่ือซุ่มยิง เจ้าหน้าที่ หรือประชาชน โดยหลบซ่อนบริเวณสองข้าง
ทางได้  
          องค์การบริหารส่วนต าบลเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว
เส้นทางจราจรขึ้น โดยได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น การตรวจตราก ากับดูแลให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณ



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สองข้างทางจราจร รวมทั้ง รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ก ากับดูแลการอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร การป้องกันรุกล้ าที่สาธารณะ การถมคูคลอง หนองน้ า ล าธารสาธารณะ รวมทั้งการติดตั้งป้ายโฆษณา ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย การจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าสองข้างทาง การจัดระเบียบรักษา
ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเท้าและทางสาธารณประโยชน์ รวมทั้ง  จัดระเบียบ
สาธารณูปโภค (การปักเสาพาดสาย การวางท่อ) และรณรงค์การปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณสองข้างทาง 
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จราจร ทั้งทางบก ทางน้ า และชุมชน บริเวณเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ที่พักริมทางขึ้น เพ่ือสร้าง
ต าบลมะนังตายอ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยวและมีความปลอดภัย 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 
2. เพ่ือลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากการบดบังการมองเห็นบริเวณถนนสองข้างทาง  
3. เพ่ือสร้างต าบลมะนังตายอ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย น่าท่องเที่ยวและมีความปลอดภัย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนต าบล  หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในเขตต าบลมะนังตายอ และบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
           บริเวณสองข้างทางถนนในต าบลมะนังตายอ 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ตรวจตราก ากับดูแลให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทางจราจร รวมทั้ง รณรงค์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด    

๒. ก ากับดูแลการอนุญาตก่อสร้างอาคาร การป้องกันรุกล้ าที่สาธารณะ การถมคูคลอง หนองน้ า  
ล าธารสาธารณะ รวมทั้ง การติดตั้งป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  

๓. การจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าสองข้างทาง การจัดระเบียบรักษาความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเท้าและทางสาธารณประโยชน์ โดยการตัดหญ้า ถางป่าบริเวณสองข้างทางถนน 

๔. และรณรงค์การปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณสองข้างทางจราจร ทั้งทางบก ทางน้ า 
และชุมชน บริเวณเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ที่พักริมทางข้ึน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
          50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ถนนในหมู่บ้านมีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด และเข้าร่วมกิจกรรมเกิดความปลอดภัย
ภายในหมู่บ้าน และสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 
 
ตัวอย่างที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและอนุมัติ ค าขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
           ตามที่ส่วนราชการ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือตามพระราชบัญญัติการอ านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังกล่าวแล้วนั้น ซึ่งในคู่มือได้ก าหนดให้มี
ตรวจสอบ ค าขอ เอกสาร การบันทึกความบกพร่อง การรับเอกสารเพ่ิมเติม การคืนค าขอ การแจ้งเหตุแห่งความ
ล่าช้า อันมีผลเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอนั้นโดยตรง        
           เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ก าหนด
มาตรการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและอนุมัติ ค าขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เ พ่ือให้เป็นไปตามคู่มือ
ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 2. เพ่ือให้การด าเนินการจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เป็นไปตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 

2535 และข้อบัญญัติ อบต. 
 3. เพ่ือควบคุม ตรวจสอบ วางระเบียบ ดูแลการวางจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บริเวณสถานที่

สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

        สถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.มะนังตายอ 
6. วิธีด าเนินการ 

๑. ประชาสัมพันธ์การยื่นค าขอจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะให้กับประชาชนรับทราบ 
๒. ตรวจสอบค าขอจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ให้เป็นไปตามคู่มือประชาชนฯ 
๓.  ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจสอบความสะอาด การจัดระเบียบของสถานที่จ าหน่าย

และสุขอนามัยของผู้ขาย   
๔.  เมื่อผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทางองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จะ

มอบใบอนุญาต และบัตรผู้ขายให้กับผู้จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เพ่ือเป็นการยืนยันการได้รับอนุญาต เมื่อมีการ
ตรวจสอบ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
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                     งานสาธารณสุข/งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
               มีการยื่นค าขอจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะต่อเจ้าหน้าที่ อบต. และผ่านการตรวจสอบทุกราย 
                    1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน /ท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
            รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาค

ส่วนของสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดท าแนวทางการส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยก าหนดเป็นพันธกิจในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะสู่ประชาชน โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ การก าหนดและมอบหมายหน่วยงานภายใน บุคลากร 
หรือคณะท างานรับผิดชอบส่งเสริมบทบาทของประชาชน ในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจ และแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
แนวทางในการประยุกต์ใช้เป็นหลักการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคคล ยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน              การบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่
ความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะสู่ประชาชน และจัดการตนเองของชุมชนในต าบลมะนังตายอ  

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน การน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. มีการเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ

ด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
               คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ประชาชนในเขตต าบลมะนังตายอ และบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
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6. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
4. ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น   

ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และประชาชนต าบลมะนังตายอ   

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
             50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
              ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนมีความรู้และใช้หลักการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร 
๓. มีการน าหลักการทรงงานเป็นแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

ตัวอย่างที่ 1   
1. ชื่อโครงการ  : โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน (กิจกรรมส่งเสริมการรักษา 
ความสะอาดภายในที่ท าการ อบต.มะนังตายอ บริเวณโดยรอบและร่วมกิจกรรมท าความสะอาดร่วมกับบุคลากร                  
อบต.มะนังตายอ ) 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งจังหวัด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่นจ้างนักเรียน นักศึกษาจาก  
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ท างานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพ่ือสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความ 
เดือดร้อนของผู้ปกครอง นั้น  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการจัดการ การพัฒนาอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือ  
ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ  
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๗ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาเด็ก เยาวชนในการใช้เวลาว่างให้
เกิด ประโยชน์เป็นการช่วยเหลือครอบครัวและได้ท ากิจกรรมร่วมกับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล สร้าง 
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สัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และเยาวชนในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการจ้างเด็กนักเรียน จ้าง
นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนขึ้น เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และสนับสนุนการ
สร้างรายได้ โดยการจ้างงานเด็กนักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ท างานช่วงปิด
ภาคเรียน ช่วยให้เด็กมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนไว้เป็นทุนการศึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลัก  ในการบริหารเศรษฐกิจของครัวเรือน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักให้กับเยาวชนมีจิตสาธารณะ ช่วยกันดูแลสถานส าคัญต่าง ๆ ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือช่วยบรรเทา และแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจครอบครัวเบื้องต้น 
๒. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กนักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้ เด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชน มีรายได้เสริม ในช่วงปิดภาคเรียน 
๔. เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน 
5. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้กับเยาวชนให้มีจิตสาธารณะ  ช่วยกันดูแลสถานส าคัญ

ต่าง ๆ ในชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
              นักเรียน นักศึกษา ในเขตต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
               องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
๒. ด าเนินการตามโครงการ 
๓. ประเมิน และสรุปผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                ช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                 100,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
                  งานพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. เด็กนักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  มีจิตส านึกและ

ตระหนักในการช่วยดูแลสาธารณประโยชน์ 
2. เด็กนักเรียน นักศึกษา มีรายได้เสริม ในช่วงปิดภาคเรียน 
3. ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว 
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มิติที ่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
            2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล 
ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความม่ันใจในระบบราชการ นั้น 

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ        
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพ่ือเป็นธรรมต่อประชาชน 
ผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ก าหนด
กิจกรรม ตามประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอขึ้น             
3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ตามประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต ที่สามารถเห็น
เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้การบริหารงานและปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 

3. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ       

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
3. แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   

มะนังตายอ 
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
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๓. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 
๔. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๕. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๗. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๘. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
                  งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
             ผลผลิต   
                   1. มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 

        2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
                   3. มีแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี จ านวน 1 เล่ม 
              ผลลัพธ์ 

1. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีความโปร่งใส สามารถลดปัญหา
การทุจริตของบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นได้ 

2. ลดข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวอย่างที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การวางนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการ



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ก าหนดมาตรการ การวางนโยบายการก ากับดูแล
องค์การ  ที่ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง  
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 3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก                   
ธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

๒. เพ่ือเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ 
๓. เพ่ือสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วน

ไดส้่วนเสีย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ การวางนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี  
๒. รวบรวมค าประกาศของผู้บริหาร จัดท าเป็นเล่ม การวางนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมลงนามรับทราบ 
๔. ด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
๕. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
          งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีทุกคน และพร้อมปฏิบัติตาม 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒. เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับ ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
ตัวอย่างที่ 3  

1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม การประกาศใช้แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2564-2566 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ ได้มีประกาศในเรื่องมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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มะนังตายอ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ  ประกอบกับประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ของพนักงานและลูกจ้างมาตรการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากล  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
ไปแล้วนั้น 
  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล            
มะนังตายอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท า
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 – 
๒๕๖6 เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล

มะนังตายอ มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
๒. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การ

บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ประกาศเจตจ านงการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ประจ าป ี
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564 – ๒๕๖6   

๔. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริต 

๕. จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
๖. ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
๗. ด าเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
๘. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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            ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
                    งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                    1. ได้การด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และมีรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทุกปี 
                      2. ลดข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ตัวอย่างที่ 4  
1. ชื่อโครงการ  : กิจกรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อบต.มะนังตายอ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙ /๒๕๕๗ ลงวันที่ 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง กระทรวงมหาดไทยได้จัดท า Roadmap การด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” นั้น            

                   เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ สอดคล้องกับการด าเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐ องค์การบริหารส่ วนต าบลมะนังตายอ จึงจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ (ศปท.อบต.มะนังตายอ) ขึ้น   

3. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ สอดคล้องกับการด าเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาล 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เร่งรัด ก าชับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   3. เพ่ือสามารถติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย    
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ประกาศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
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๒. แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
๓. ประชุมคณะท างานปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท าการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และด าเนินการจัดท าเอกสาร รวมทั้งด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๕. ด าเนินการตามแผนการที่ก าหนดไว้ 
๖. รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                   ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
                   งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ได้ด าเนินการ ตามการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  

และมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทุกปี 
2.  ลดข้อร้องเรียน เกี่ยวกับทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐในองคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
                2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

      2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อ
องค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม และมีมาตรการในการ
ท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ต้องบรรลุ
เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
                  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล

มะนังตายอ 
๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
๓. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   

มะนังตายอ ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          จัดท ามาตรการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
6. วิธีด าเนินการ 

 1. ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

 2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
                 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
               ผลผลิต  
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1. มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จ านวน      
1 มาตรการ 

2. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
                   ผลลัพธ์  

1. ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าลบมะนังตายอ มีความพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ

บริหาร งานบุคคล ไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 
3. การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใสและสามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
ตัวอย่างที่ 2  
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ ออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายใน
การบริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่าย
บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  
ระดับส านัก/กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ                                                                                                                                          



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต้องบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้
เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๐ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  
และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือ
ปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติ 
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หรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้า
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่อง
การมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน  ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้
ประชาชนทราบ การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคห้า  ต้องกระท าภายใต้การก ากับ
ดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้  และตาม มาตรา ๖๐/๑ ได้ก าหนดให้มีปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น   

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๔. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ   
2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกภาคส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 
3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
                   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
               ผลผลิต  
                    มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
                ผลลัพธ์  

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
2. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

ตัวอย่างที่ 3  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้เป็นหลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ หรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับหลักเกณฑ์และ



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 13 ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลมะนังตา

ยอ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล 
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การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบล
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการ   

2. แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลมะนังตายอ เพ่ือท า
หน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลทุกประเภทต าแหน่งและ 
ระดับต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่
น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ 

3.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลมะนังตา
ยอ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ่าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินการปฏิบัติราชการ 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลมะนังตายอ 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนองค์การบริหารส่วนต าบล 

5.  คณะกรรมการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลมะนังตายอ พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบลมะนังตายอเสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และกันยายน – ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 

           2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด    

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
ก าหนดให้การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

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

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน

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



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
                  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
                  กองคลัง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้านความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
ตัวอย่างที่ 2  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
ได้ระบุ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่ามีอ านาจในการไต่สวนและ 
วินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท า ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม และได้ระบุโทษส าหรับความผิดดังกล่าว ประกอบด้วย                                                          
ความผิด ในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน
โดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ความผิดที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งตนได้
เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ความผิดที่มีบุคคล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธี
อันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระท าการ หรือไม่กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่บุคคลใด ความผิดที่ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพ่ือจูงใจให้
กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่   
                     ซึ่งในกรณีที่ผู้กระท าความผิดดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท าไป 
เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกัน  มิให้มีการ
กระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า แต่ไม่เกินสองเท่าของ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ    
                องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท ากิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณขึ้น เพ่ือป้องกัน และส่งเสริมมิให้การท างานเข้าข่ายความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท า ความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๒. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคคลในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน

ในการจัดหาพัสดุ 
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง

ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
                ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
                    กองคลัง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๓. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
ตัวอย่างที่ 3  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
                    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ 
นั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ประกอบกับ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยวธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่ใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่ได้รับ
ประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นไปอย่างโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็ปไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ และระบบกระจาย
เสียงไร้สาย   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนัง
ตายอ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ  ดังนี้ 
                              -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
           -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
                              -  ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
                              -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
           -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
           -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
                     2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ ได้แก่ ทางเว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
                      ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
                      กองคลัง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  

                       เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
๒. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน                               
๓. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 
-50- 

 
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ซึ่งได้ก าหนดงานบริการ
ประชาชนมีหน้าที่  ให้บริการประชาชน ตามความสามารถและอ านาจหน้าที่ของ อบต.  ตรวจสอบ ติดตามหาข้อมูล
แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือในเรื่องส าคัญเร่งด่วนพร้อมรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบและอ่ืนๆได้รับ
มอบหมาย ซึ่งจะใช้รับ  บัตรคิวเพ่ือให้การบริการเป็นไปตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ 
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
                       นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน 
และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหา    
ไฟป่า และหมอกควัน การก าจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด 
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ) โดยใน
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ 
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรฐานในการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่

เลือกปฏิบัติ 
๒. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                   ทุกส านัก/กอง ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ   
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  

5. วิธีด าเนินการ 
  1.  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบาย
น้ า, ด้านน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, 
ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ  
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน การก าจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ า  
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
  2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม     

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ใช้จ่ายงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  1. สร้างความโปร่งใสในการบริการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

  2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

ตัวอย่างที่ 2  
1. ชื่อโครงการ  : โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540 แก่
ประชาชนและบุคลากร 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มีความส าคัญที่ก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” หมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะ
สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการ
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า                      
“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
  จากปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ 
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องค์กร  ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าปัญหาอุปสรรคในภาพรวมที่มากเป็นล าดับแรก คือ ปัญหาความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการ
ตอบสนองและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท า
โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แก่ประชาชนและบุคลากรขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  2. เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นให้ประชาชนและบุคลากร ให้ความส าคัญในการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการท างาน ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนและบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  1.   ขออนุมัติโครงการ 
  2.   ก าหนดหลักสูตร/หัวข้อการบรรยาย 
  3.   ประสานงานและด าเนินโครงการฯ         



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไมใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1.  ผู้เข้าอบรมน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

   2.  บุคลากรองค์การบริหารต าส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 
ตัวอย่างที่ 3  
1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจในการบริการของ  อบต. 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
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                   การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ าเป็นและมีความส าคัญในทางการเมืองการ
ปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซึ่งมีภาระหน้าที่อย่างมากมายใน
การบริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต อีกทั้งรัฐบาลไม่สามารถท่ีจะดูแล
และจัดท าบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศเพราะอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน การและอาจไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ  
และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
และตรงกับความมุ่งประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดขึ้น 
  จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาล
ในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ซึ่งจากแนวคิดของการกระจายอ านาจของ
ท้องถิน่ในการให้บริการไปถึงตัวประชาชนให้ มากที่สุดและการบริการถือว่าเป็นด่านหน้าของการสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน เพราะถ้ามีบริการที่ดีย่อมท าให้ผู้รับบริการหรือประชาชนมีความ
พึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อหน่วยงานด้วย 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้เห็นถึงความส าคัญของการให้บริการจึงได้จัดท าโครงการ
ประเมินความพึงพอใจในการบริการขอ อบต. เพ่ือต้องการที่จะศึกษาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในงานต่างๆ ที่ให้บริการว่าเป็นอย่างไร และเพ่ือต้องการทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้ บริการ    
ทั้งนี้เพ่ือที่น าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึง
พอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ใน
การให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล   
มะนังตายอ ในงานที่เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการ 
  3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตา
ยอ  ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ตัวชี้วัด: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                   
เป้าหมาย : ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตชุมชนพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
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6. วิธีด าเนินการ 

 1. ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่เข้ามารับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนัง
ตายอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง และให้ทางมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพ
มีความพร้อมและมีความช านาญในการศึกษาและบริหารจัดการระบบข้อมูลเป็นหน่วยงานกลางที่มาด าเนินการ
ส ารวจ 

 2. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 3. จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 1 ด าเนินการ  ดังนี้ 

3.1. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  

3.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  

  3.4 สรุปผลการวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจ 
  3.5 ส่งมอบรายงานผลการส ารวจฉบับสมบูรณ์ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก 
 2. ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริ การของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ในงานต่างๆ ที่ให้บริการ 
 3. ผลจากการศึกษาท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความ
พึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 

 

ตัวอย่างที่ 4  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐและรวมทั้งองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงาน และบริหารงาน  
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รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตาม ภารกิจ เกิดบูรณการและ
เอกภาพในระบบข้อมูล ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการ  ที่สะดวก รวดเร็ว มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
  อีกทั้งในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่มีความรวดเร็วมากขึ้น ภาครัฐ  และ
เอกชนจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ของสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างองค์กรกับประชาชนได้เป็นอย่าง
ดี เพื่อให้การด าเนินงานมี ประสิทธิภาพ มีเอกภาพ และมีความเหมาะสม 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลของทางราชการ 
  2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ จ านวน 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ก าหนดแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ  
  2. ด าเนินตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  3. รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ตัวช้ีวัด    
                    ระบบเทคโนโลยีมีความรวดเร็วขึ้น 
              ผลลัพธ์ 

1. ทุกส านัก/กองภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน ใช้สารสนเทศรวมกันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด  

2. มีระบบสารสนเทศพ้ืนฐานส าหรับการบริหารงาน ไดแก ระบบสารบรรณ และระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส บริหารงานบุคคล พัสดุ งบประมาณ การเงิน บัญชี  

3. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  และหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของ เพ่ือรองรับการใหบริการประชาชน  
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ตัวอย่างที่ 5  
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริการราชการไม่พักเที่ยง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นภารกิจที่หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการ โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด จึงต้องจัดให้มีการบริการประชาชนที่ดี
และมีคุณภาพ ดังมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ               
การตัดสินใจ และการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” การปฏิบัติงานเพ่ือให้ความ
รวดเร็วและอ านวยความ สะดวกแก่ประชาชนในการให้บริการประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและวิธีในการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงด าเนินการจัดให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการ โดยให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  

ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ  เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของ
ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือมุ่งเน้นการบริการประชาชนในการมาติดต่อราชการในวันท างานราชการ ในช่วงพักเท่ียง  
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองปัญหาในการให้บริการที่ดีกับประชาชน  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓. เพ่ือปรับวิธีการท างานของบุคลากรในหน่วยงานให้ค านึงผลลัพธ์ในด้านการให้บริการประชาชน  
๔. สร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน และองค์การบริหารส่วนต าบล  

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
๓. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งพนักงานและเจ้าหน้าที่ 
๔. สรุปผลการด าเนินงานให้บริการประชาชน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนในการประชุมผู้บริหารและ

พนักงานส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                  วันจันทร์ - วันศุกร์ ให้บริการในช่วงพักเท่ียง (พักกลางวัน) ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  

8. งบประมาณด าเนินการ 
                    ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
                   ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                 ตัวช้ีวัด 
           ผู้มาใช้บริการในช่วงพักเท่ียงเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับปริมาณผู้มาขอใช้บริการในปีที่ผ่านมา 
                ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนสามารถเข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้นอกจากเวลา
ท างานราชการตามปกต ิ 

2. อ านวยความสะดวก และตอบสนองปัญหาในการให้บริการที่ดีกับประชาชน  
            

ตัวอย่างที่ 6  

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.มะนังตายอ บริการประทับใจ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต าบลมะนังตายอมากที่สุด มีความต้องการให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และขอรับบริการ
ด้านต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีความประทับใจต่อองค์กรและพนักงานส่วนต าบลหรือ
เจ้าหน้าที่       ที่ให้บริการของทุกส่วนราชการ สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
และรับฟังความต้องการของประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองตามความต้องการของประชาชน  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ด าเนินการจัดประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ เพ่ือท าความตกลงและท าเข้าใจร่วมกันในการให้บริการ
ประชาชน และได้ด าเนินการจัดท าโครงการ อบต.มะนังตายอ บริการประทับใจ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546   
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
  2. เพ่ือสร้างความประทับใจต่อประชาชนผู้มารับบริการ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลมะนังตายอ 

3. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดประชุมพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความเข้าใจ และความพร้อมในการให้บริการประชาชน 
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                   2. จัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ทุกคน เพ่ือความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
  3. ให้บริการประชาชนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เช่น เวลาพักกลางวัน                              
(เวลา 12.00 - 13.00 น.)   
  4. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในทุกส่วนราชการ ต้องให้บริการด้วยความสุภาพ  
เรียบร้อย ยิ้มแย้ม แจ่มใส ติดบัตรประจ าตัวพนักงานในเวลาปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ผู้มารับบริการทราบถึงต าแหน่ง  
และหน้าที่ของผู้ให้บริการ 
  5. มีการให้บริการนอกสถานที่ อย่างเช่น  การจัดเก็บภาษี ร้องทุกข์ และอ่ืนๆ 
             5.1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บริการประชาชนดังนี้ 
         -  ให้ค าปรึกษาและรับร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ 
         -  งานด้านสวัสดิการสังคม 
         -  การยื่นขอใช้บริการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
         -  ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
         -  งานแผนพัฒนาต าบล 
                                    -  การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
        -  การยื่นขออนุญาตสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
        -  การยื่นขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
           5.2. กองคลัง ให้บริการประชาชนดังนี้ 
         -  รับช าระภาษีป้าย ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         -  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาษีต่างๆ  
        -  รับช าระค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
        -  รับช าระค่าธรรมเนียมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมฯ 
        -  รับช าระค่าธรรมเนียมจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
            5.3. กองช่าง ให้บริการประชาชนดังนี้ 
         -  การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
  6. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่จะต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ในเวลาปฏิบัติ
ราชการ 
  7. ปรับปรุงสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน เพ่ือบริการประชาชน   
                     8. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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                   2. ประชาชนผู้มารับบริการมีความประทับใจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ  
และพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  3. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
มะนังตายอ มีจิตส านึกท่ีดีในการให้บริการประชาชน และมีศักยภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและการใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวอย่างที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
                   อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และ



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๖ เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน   
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชา
ชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริ
การ   เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

 3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอให้สั้นลง 
๒. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลมะนังตายอ 
๓. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
๕.  
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๖. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ  ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา                                                                                                                                          

๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกคระบวนการงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตา
ยอ หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
  2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ   
                   4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของ

การปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการ โดยเฉพาะในมาตรา 3/1 ก าหนดว่า “การบริหาร 
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ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งได้ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนั้ น การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับ นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  
ตลอดจนพนักงานจ้างของ อบต. ซึ่งเป็นผู้ร่วมกันแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะงาน
ด้านการบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันปรับปรุง



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระบวนการท างาน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด อีกทั้งเพ่ือให้ผู้มารับบริการเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจในบริการดังกล่าว รวมถึงกระบวนการลดขั้นตอนในการท างาน ท าให้เกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพและมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินความจ าเป็นจนสามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและสามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลด
ขั้นตอนการท างาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งในงาน
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพัฒนางานด้านการบริการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างผู้
ให้บริการ  คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนต าบล กับผู้รับบริการ คือ ประชาชนผู้มาติดต่อ
ประสานงานกบัองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
3. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งในสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง 
3. สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนได ้
4. มีการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านบริการ

ประชาชนผู้มารับการติดต่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
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ปรับปรุงขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการของส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
  การให้บริการสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค  

1. เปิดช่องทางและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับสนับสนุนน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค 

2.  ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้น้อยลง โดยรีบด าเนินการสนับสนุนน้ าอุปโภค
บริโภคตามที่ผู้ขอรับการสนับสนุนฯ ให้แล้วเสร็จประมาณ 3 ชั่วโมง/ราย 

3. ประชาชนที่มาติดต่อขอสนับสนุนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ได้รับความสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  การให้บริการขอใช้อินเทอร์เน็ตต าบล 
1. เปิดช่องทางและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อขอใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตต าบล    
                             2. ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้น้อยลง โดยรีบด าเนินการให้ผู้มาใช้บริการลงทะเบียน
การขอใช้อินเทอร์เน็ตต าบล ภายใน  4-10 นาที 

 3. ประชาชนในพื้นท่ีที่มาใช้บริการได้รับความสะดวกมากข้ึน 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  การให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับ

กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
2. ประชาชนในต าบลมะนังตายอ และหน่วยงานอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการเพ่ิมมากข้ึน 
3. เปิดช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ 

  การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 1. เปิดช่องทางและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่ อร้องทุกข์หรือ

ร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ ณ ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
 2. ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้น้อยลง โดยรีบด าเนินการตามระเบียบและแก้ปัญหา

โดยเร็ว   
- กรณีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ อบต. โดยตรง ภายใน 2-5 วัน 
- กรณีเรื่องที่ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ภายใน 3-10 วัน 

 3. ประชาชนในเขตต าบลมะนังตายอ ที่มาติดต่อร้องทุกข์หรือร้องเรียน 

  การให้บริการช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  
1.  ลดระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาสาธารณภัย 
2. ประชาชนในเขตต าบลมะนังตายอ ที่ประสบปัญหาด้านสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย  

อุทกภัย วาตภัย และอ่ืน ๆ 
  การให้บริการเกี่ยวกับงานข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 1. ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนในการขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ย    
ยังชีพ 

 2. ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
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  การให้บริการขอรับเบี้ยผู้พิการ 

 1. ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนในการยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ
ถัดไปให้น้อยลง 

 2. ผู้พิการในพ้ืนที่ต าบลมะนังตายอ รายใหม่ที่ยังไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  การให้บริการรับสมัครเด็กเข้าเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1. ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนในการรับสมัครเด็กเข้าเรียนของศูนย์เด็กฯ ให้น้อยลง 

2. ผู้ปกครองเด็กก่อนเกณฑ์ท่ีมาติดต่อสมัครเรียนให้กับเด็กก่อนเกณฑ์ในพ้ืนที่ต าบลมะนัง
ตายอ 
                   กองคลัง 

การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  
1. จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 

 2. ลดระยะเวลาในการช าระภาษี 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย รวดเร็วขึ้น โดยการให้บริการออก
รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ การจับรางวัล       
หางใบเสร็จส าหรับผู้เสียภาษี เป็นต้น 

4. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีหน้าที่ในการช าระภาษีเกิดจิตส านึกในการช าระภาษี  
 การจัดเก็บภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

1. จัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย 
 2. ลดระยะเวลาในการช าระภาษี 
 3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ทันสมัย รวดเร็วขึ้น 

4. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีหน้าที่ในการช าระภาษี เกิดจิตส านึกในการช าระภาษี 
กองช่าง 
  การให้บริการขอเลขที่บ้านใหม่ 
          1. ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนให้น้อยลง 
 2. ประชาชนในเขตต าบลมะนังตายอที่มาติดต่อขอบ้านเลขท่ีใหม่ 
  การด าเนินการตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของ อบต.มะนังตายอ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของ อบต.มะนังตายอ ให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

2. ประชาชนในต าบลบางปอมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพ่ิมมาก
ขึ้น 

3. การด าเนินการตามโครงการก่อสร้างของ อบต.มะนังตายอ มีความโปร่งใสและถูกต้อง
ตามระเบียบทุกข้ันตอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
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6. วิธีด าเนินการ 

๑. เขียนเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
2. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3. ประชุมคณะท างานฯ 
4. ประกาศก าหนดระยะเวลาการให้บริการ 
5. ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
6. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 6.1  จัดท าป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 6.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 6.3  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ 
  -  ให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาท าการ 
                     -  ให้บริการช่วงเวลาพักเท่ียง 
  -  ให้บริการในวันหยุดราชการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 6.4  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่าง ๆ  
  -  ทาง  Internet 
  -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน 
  -  แผ่นพับ 
  -  คู่มือการให้บริการประชาชน 
  -  อ่ืน ๆ  
 6.5  จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น 
 6.6  จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
7.  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 
8.  สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 
9.  รายงานผลโครงการฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองคลัง และ   
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  1. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลมะนังตายอ ได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วขึ้น และมีความพึง
พอใจในการรับบริการ 
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                   2. เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีและเกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล              
มะนังตายอ กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลมะนังตายอ 
  3. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีจิตส านึกและ
ทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน 
 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

                   การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น  
ก็เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ  
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมายคณะผู้บริหาร  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

๒. ด าเนินการออกค าสั่ง 
๓.  
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๔. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
                   การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ตัวอย่างที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้
บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่อง หลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืน
อีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จะด าเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆเกิดขึ้นได้  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบ
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพิจารณา 
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๒. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
ตัวอย่างที่ 3  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายของ นายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งนี้เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น  
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่าย
บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
ตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๐ ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาม
กฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีอ านาจหน้าที่
ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือ 
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ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด มาตรา  
๖๐ วรรคห้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ และตาม
มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนราธิวาส 
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส 
                   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่ยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้   
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

หนังสือสั่งการ 
๒. จัดท าหนังสือเวียนให้ทุกส่วนราชการ และผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ รับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
๓. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน   

ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

  -69- 
                     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
2. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

            2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

ตัวอย่างท่ี 1  

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.มะนังตายอ ผู้มี
คุณธรรม  และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึน้อยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลดีสู่
ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทาน
คุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ การรักษาความสัจจะ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2  คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3  คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
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               ประการที่ 4  คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
  คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้ว จะช่วย
ให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุข
ความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ        
  1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเว้น 

2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการมอบโล่    
การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการ 
ยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือ
แสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น  โดยจุดเน้นส าคัญ คือตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4. การตัง้ชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น ประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนว
พิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น มีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 

ท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 
8. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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                     จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท ากิจกรรม การยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น                เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิด
ชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้าง 

ความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3. เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
4. เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
5. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

1. คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

2. คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่นปีละ ๑ ครั้ง โดยแบ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล ๑ รางวัล และ
พนักงานจ้าง ๑ รางวัล 
  3. จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จ านวน 2 ฉบับ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ    

6. วิธีด าเนินการ 
  1. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2. เพ่ือให้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบละนังตายอ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

4. ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น    

5. ด าเนินการตามกิจกรรม 
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6. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท ากิกจรรม เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  2. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

ตัวอย่างที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : โครงการ เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง สมาชิกสภาของ อบต. ประชาชน    
ที่ด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานราชการเป็นการกระท าเพ่ือประเทศชาติและประชาชน เป็นงานที่มีผลกระทบต่อ
สังคมมากกว่าตนเอง ดังนั้น เป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติราชการ คือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” ปัจจัยส าคัญที่
จะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน่วยงานต้องมีระบบงานและระบบ
บริหารจัดการที่ดี บนพ้ืนฐานของระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน และประชาชนต้องมี
ส่วนร่วมในการก่อให้เกิดผลส าเร็จกับองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
  จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน  
กระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เกิดส านึกลึกซึ้ง มีความเที่ยง
ธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของประชาชน และด ารงตนตั้ง
มั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับการเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนขยายเครือข่ายผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ให้กว้างขวางครอบคลุมไปยังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชน ในเขตต าบล
มะนังตายอ จึงได้จัดโครงการ เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง สมาชิกสภาของ อบต. ประชาชนที่
ด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาของ อบต. และประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลมะนังตายอ 
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3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนับสนุนและเชิดชูเกียรติคุณของบุคลากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ประชาชนผู้มีคุณลักษณะที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ 

๒. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

๓. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และจิตส านึกท่ีดีของผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 

๔. เพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ของพนักงานส่วนต าบล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดี  
และมีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
  4. ประชาชนผู้มีปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และเขตรับผิดชอบต าบลมะนังตายอ 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแบ่งกิจกรรมได้ดังนี้ 

1. กิจกรรม เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนัง
ตายอ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ ได้รับการยกย่องและยอมรับ
จากสังคม 
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                     2. ภาพลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือศรัทธา
จากประชาชนทั่วไปที่มีมาตรฐานโปร่งใส ถูกต้อง เสมอภาค สุจริตและเป็นธรรม 

 
ตัวอย่างที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม เชิดชูเกียรติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชน ผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีแนวคิดในการบริหารจัดการโดยเน้น “การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม” โดยมีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงสิ่งที่ต้องค านึงเสมอ คือ ประชาชนผู้มีส่วน 
ได้เสียจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ฝ่ายบริหารท าหน้าที่ควบคุม ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน อ านวยการให้เกิดผล
ส าเร็จ   ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าตรวจสอบการท างาน  ระดมศักยภาพของชุมชนให้เกิดพลังความศรัทธา ความ
เชื่อมั่น กับการท างานร่วมกัน ด้วยความเสียสละ สุจริต ของคณะท างาน ที่เกิดจากภาคีหลากหลายภาคส่วน และ



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สร้างการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้จัดให้มีการถ่ายทอดการบริหารจัดการที่ดีไปสู่
เยาวชนคนรุ่นหลัง เพ่ือสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนยาวนาน 
และส่งเสริมความรักใคร่ สมัครสมาน สามัคคี สมานฉันท์ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในชาติพันธุ์ของคนในต าบล ซึ่งจะท าให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
สนับสนุน  กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลมะนัง
ตายอ มีจิตสาธารณะ จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะขึ้น 
 3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสนับสนุนและเชิดชูเกียรติคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ 

๒. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เชิดชูเกียรติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และเขตรับผิดชอบต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. เสนอกิจกรรม เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนได้รับทราบในกิจกรรม 
และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และบุคคลที่มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  
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4. ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล และบุคคลที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต    
5. ด าเนินการตามกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท ากิกรรม เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนที่มีจิตสาธารณะได้รับการเชิดชูเกียรติ 

           2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวอย่างที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
                  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา ๖๗ ได้ก าหนดไว้ว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปอ จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประชาชน ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นการยกระดับการน้อมน าผลการปฏิบัติขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยน าบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบ เพ่ือขยายผลไปสู่บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
ได ้ 
 3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเผยแพร่พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่  
พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่พ่ีน้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน ในการด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง และมีความสุข 
  2. เพ่ือส่งเสริมและเชิดชูเกียรติประชาชน ที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตจนประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้มีปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในต าบลมะนังตายอ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  1. เสนอกิจกรรม เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในกิจกรรม และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกประชาชนผู้มีปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกประชาชนผู้มีปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ด าเนินการตามกิจกรรม 
  6. ประเมินผลและสรุปผลการจัดท ากิกรรม เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการ
ด าเนินชีวิตจนประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

           2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

ตัวอย่างที่ 1  
1.ชื่อโครงการ  : กิจกรรม การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕3๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสวราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท า
ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ ง มาตรา 
๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เก ี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ  
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด    
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                   องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ จึงได้จัดทำกิจกรรม การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนาม
จัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 
3. วัตถุประสงค์ 

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

๒. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

๔. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ     

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กับหัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงาน
กับคณะท างาน 

๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมและบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

๓. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคล 
 

-78- 
 
ตัวอย่างที่ 2  
1.ชื่อโครงการ  :  มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานและมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ตลอดจนมตีัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่
แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546   



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ จึงได้จัดทำมาตรการ การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เพ่ือเป็นตัวก าหนดการด าเนินงานและการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
และก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ 

ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

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

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ      

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
ตัวอย่างที่ 3  
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน 
ของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง กระทรวงมหาดไทยได้จัดท า Roadmap การด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปอสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของรัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ (ศปท.อบต.มะนังตายอ) ขึ้น โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้คือ เสนอแนะการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ รวมทั้งจัดท าแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปี  ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนราธิวาส ประสานงาน เร่งรัด ก าชับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
การปฏิบัติหรือ   ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
มาตรฐานของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการ และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ จึงได้
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพ่ือเป็นธรรมต่อ
ประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ เพ่ือให้เป็นไป
ตามประกาศ เจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอจึงมีมาตรการ ในการด าเนินการตาม
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การบริหารงานและปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้อง และเป็นธรรม 
  2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้ บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ความสามารถ ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม และนิยมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรเอกชน และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในการด าเนินกิจการทุกรูปแบบ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
และประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนัง

ตายอ 
๒. ประกาศและประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตามที่

ผู้บริหารได้ก าหนด/ตั้งนโยบายไว้ 
๓. วางแผนการด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔. ติดตามผลการด าเนินการ 
๕. รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตัวอย่างที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต.มะนังตายอ 

 2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด
,อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี 
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เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีแผนการตรวจสอบภายใน แลรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี  
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง ปฏิบัติตามข้อ



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. แล้ว แต่
สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน ๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งได้มอบหมายให้งานกฎหมายและคดี ช่วยติดตามอีกทางหนึ่งด้วย 
                   ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้  ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2. เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ทุกส านัก/กอง ให้ความรวมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้ าที่เพ่ือการ

ตรวจสอบควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
๒. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในก าหนดระยะเวลา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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๑. องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีมาตรการจัดการ กรณีที่ได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
ตัวอย่างที่ 2  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.ชื่อโครงการ :  มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่      
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ซึ่ง
ในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆอย่างโปรงใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช. )
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้วางมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ                    

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ

คณะท างาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
                   2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ตัวอย่างที่ 1  
1.ชื่อโครงการ  : มาตรการ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหา 
เจ้าหน้าที่ของ อบต.มะนังตายอ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกสวนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง          
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดก้ันมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ 
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท า 
มาตรการ ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหา เจ้าหน้าที่ อบต.มะนังตา
ยอ ว่าทุจริต และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ โดยมิชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ
ช่องทางการร้องเรียบ แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานสวนต าบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  
โปร่งใส เป็นธรรม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานสวนต าบล บุคลากรทางการศึกษา  และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
 

๑. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดฐานทุจริต และประพฤติมิชอบหรือไม่ 

๒. แตงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 

๓. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง  และติดตาม  ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
       3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวรราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้ 
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ตัวอย่างที่ 1  
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินของ อบต.มะนังตา
ยอ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ  และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตต าบลมะนังตายอ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน 

การคลัง ผ่านเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. ขึ้น ซึ่งแผนพัฒนานี้เป็น
แผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling  Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปีซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย   
  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ และเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบางปอน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และเพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้ านต่างๆ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอจึงต้องจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีแผนพัฒนาของ อบต. มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และตรงตามความต้องการของ
ประชาชน   
                   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีสวนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง 
  3.3 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประธานประชาคมหมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ  ประธาน อสม. ประธานกลุ่มอาชีพ กรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนา อบต. มะนังตายอ 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา อบต.มะนังตายอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.มะนังตา
ยอ 
  -  จัดท าเอกสารแผนพัฒนาของ อบต.มะนังตายอครบทุกส่วนราชการ และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่ที่ 1 –  ๗  ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2565 โดย

แบ่งออกเป็น ๗ หมู่ ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่   
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอมีแผนพัฒนาที่มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม และตรงตาม
ความต้องการของประชาชน 
  ๒. ประชาชนมีส่วนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหมูบ้านของตนเอง 
  3. องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีแผนพัฒนา อบต. ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ   
 
ตัวอย่างที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ต าบลมะนังตายอ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือท าโดยการ
สอน การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิม
คุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่าย
ชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้น ทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน  
“สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระท าร่วมกัน
ของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชน แล้วน ามาร่วมกันตัดสินใจวางแผนด าเนินการ ร่วม
รับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระท ากิจกรรมของชุมชนร่วมกัน 
  แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพ่ือจัดท าแผน
ขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหา
ที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด รวมก าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน 
โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก 
  การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง วิธีการร่วมมือกันท างานของหน่วยงาน สนับสนุนการพัฒนา
ภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นเครื่องมือด าเนินกิจกรรมพัฒนา ให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนมากกว่า
วัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้ง บูรณาการด้านกลไก บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ 
แผนงาน และงบประมาณ และเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. ด้วย 
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      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว1224 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 
2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว453 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 รัฐบาล 
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจกับแผนชุมชน และแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนที่  ซึ่งในการนี้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นองค์กรอ านวยการบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ทั้งระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งในการจัดท าแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน หากหมู่บ้านใดมีแผนพัฒนา
หมู่บ้านอยู่แล้ว ให้ด าเนินการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย หมู่บ้านได้มีแผนชุมชนซึ่งมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน 
ชุมชน ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ต าบลมะนังตายอขึ้น เพ่ือด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนชุมชนประจ าปี  
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  2. เพ่ือให้คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมี
เป้าหมาย 
  3. เพ่ือให้คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 

  4. เพื่อให้คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 

  5. เพื่อให้คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

  6. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จ านวน 7 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ศาลาประชาคมหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จ านวน 7 หมู่บ้าน   

 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ประชุมผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อม และ
วางแผนการด าเนินงาน 
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าว และเสียง
ตามสายในชุมชน 
  3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 

  4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ๑๐,๐๐๐ บาท                   

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๒. คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อก าจัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย 
  3. คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม 
  4. คนในชุมชนสามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชมได้ 
  5. คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินในด้วยตนเองได้ 
  6. หมู่บ้าน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแก้ไข และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 

 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต. พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนส าคัญที่สนับสนุนให้การด าเนินโครงการของรัฐประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินโครงการของรัฐได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน และเป็นประโยชน์กับประชาชนในภาพรวมได้มากท่ีสุด โดยประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการด าเนินโครงการของรัฐ                  

                 การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้มีความหมายเพียงการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งลงคะแนน
เสียงท่านั้น แต่หมายถึงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้เกี่ยวกับโครงการของรัฐในท้องถิ่นของตน โดยประชาชนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น และเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่ระดับการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับหารือ 
ระดับเข้ามามีบทบาท ระดับสร้างความร่วมมือ และระดับการเสริมอ านาจ ซึ่งถ้าประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่
กระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการต่างๆ แล้ว จะท าให้โครงการของรัฐสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได้มากท่ีสุด นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของตนใน
การด าเนินโครงการของรัฐ 

                     จะมีผลให้การด าเนินโครงการของรัฐต่างๆ นั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็วรวมทั้งลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐอีกด้วย 
   ดังนั้น เพ่ือการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลประสบความส าเร็จ ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน และเป็นประโยชน์กับประชาชนในภาพรวมได้มากท่ีสุด องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ  จึง
จัดท าโครงการ อบต. พบประชาชน ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
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๑.  เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๒. เพ่ือให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล 
ท าให้การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และได้ทันท่วงที 

๓. เพ่ือให้ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านและต าบล 
ของตนเอง 

๔. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล           ส่วน
ราชการและประชาชนในต าบล 

5. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ออกพ้ืนที่ให้บริการพบปะ เสวนา ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ที่ 1 – 7 ต าบลมะนังตายอ   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
                     พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 – 7 ต าบลมะนังตายอ   

 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ประสานงานก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนในเขตพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านเพ่ือเตรียมความพร้อม 
๒. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ในสถานที่ต่าง ๆ 
๔. จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน 
๕. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
- การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนชุมชน 
- การจัดท าแผนสุขภาพ/โครงการ (อสม.และ/หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน) 
- การให้ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
- บริการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
- บริการจัดเก็บค่าขยะ 
- การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ พร้อมตรวจวัดความดันฟรี 
- การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย รับให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆทางด้านกฎหมาย 
- บริการศูนย์ด ารงธรรม รับร้องเรียนร้องทุกข์ และรับค าขอให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ 
- อ่ืน ๆ 

๖. สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
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  ๑๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนเกิดความเข้าใจ พึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล ท าให้ 

การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  
3. ประชาชนในต าบลได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้านและต าบลของ 

ตนเอง  
๔. เกิดความสัมพันธ์อันดี ในการท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนราชการและ 

ประชาชนในต าบล  
5. ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

ตัวอย่างที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม ทางด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด 
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงมีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม และมี
กิจกรรมทางด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข ์

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

มะนังตายอ 
๓. เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม และมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดตั้งค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
  4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวันและเวลาราชการ วันจันทร์–ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
      - ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผ่านศูนย์ด ารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ หมู่ที5่ ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
                       - ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ – ๗๓709711 
                        - จดหมายหรือหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ หรือศูนย์ด ารงธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ หมู่ที่ 5 ต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐ 
                      - ช่ อ ง ท า ง อ อ น ไ ล น์  ไ ด้ แ ก่  เ ว็ บ ไ ซ ด์ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ม ะ นั ง ต า ย อ 
www.manangtayo.go.th 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง

การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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ตัวอย่างที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แก้ไขเหตุเดือดร้อนทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวน
ของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจาก
สังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเสียหายจาก                  
สาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระท า
ของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัยการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาท ภารกิจในการ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในล าดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ประกอบ
กับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อ านวยการท้องถิ่นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือเป็นภารกิจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง
เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ก าหนด มาตรการ แก้ไขเหตุเดือดร้อนทางด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและ  

ชุมชน  
๒. เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนได้รับรู้ขั้นตอน หลักการท างานของงานป้องกันและบรรเทา       สา

ธารณภัยอัน จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติให้เหลือน้อยที่สุด  
๔. เพ่ือให้ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา  
๕. เพ่ือบูรณาการระบบการสั่งการที่มีเอกภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลมะนังตายอ ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยและได้รับ
ความเสียหายน้อยที่สุด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตต าบลมะนังตายอ และพ้ืนที่ในบริเวณใกล้เคียงที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ 

6. วิธีด าเนินการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                            -93- 
                   คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน ศูนย์อ านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ 
ดังนี้  

๑. การแจ้งเหตุ ประชาชน/อาสาสมัคร/คณะกรรมการฯ ฝ่ายแจ้งเตือนภัย แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบล ทางโทรศัพท์หรือแจ้งด้วยตนเอง 

๒. การระงับเหตุ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน/ชุมชน อปพร./เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะเข้าระงับเหตุตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 

๓. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ กรณีมีผู้บาดเจ็บจะมีการประสานสถานพยาบาลในพ้ืนที่/
ข้างเคียง กรณีเกินศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนในการ ระงับภัย ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือขอความช่วยเหลือและประสานพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๔. เมื่อด าเนินการระงับเหตุเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการด าเนินการต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ประชาชนและชุมชนได้รับรู้ขั้นตอน หลักการท างาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัน   

จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
2. ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและทันเวลา  

ตัวอย่างที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 

 

         การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง     
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
๒. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ 
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๓. เพ่ือให้ผู้ร้องได้ทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  

 
3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

ตัวอย่างท่ี 1  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.มะนังตายอ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ และแผนพัฒนา 5 ปี องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบมะนังตายอและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
ก าหนดด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
     จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ และร่างแผนพัฒนาห้าปี องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนัง
ตายอ  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
ตัวอย่างที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนของถิ่น พ.ศ. 
2548 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะยาว  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ในอนาคต ในการจัดท าแผนพัฒนา ให้เป็นไปตามข้ันตอน และ 
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กระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านมะนังตายอ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท ากิจกรรมการจัดเวที
ประชาคมต าบลขึ้น เพ่ืออบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเวทีประชาคม ให้ประชาชนเข้าใจและให้
ความส าคัญของการประชาคม การมีส่วนร่วม และความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพ่ือ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  มาใช้ในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการท าประชาคม 
  2. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3. เพ่ือให้ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
  5. เพ่ือให้มีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือการพัฒนา และความต้องการของประชาชน เพ่ือจักได้น าข้อมูล
หรือปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
  6. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. ประชาชนในพื้นที่   
  2. ผู้น าชุมชน ก านัน  ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น ากลุ่มชุมชน ชมรมต่างๆ ฯลฯ 
  3. ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ                  

6. วิธีด าเนินการ 

   1. จัดท าโครงการฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
   2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าเวทีประชาคม 

3. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคม 
  4. แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 5. ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 

6. ด าเนินการตามโครงการฯ 
7. วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน 

  8. สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงล าดับปัญหา ความต้องการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

9. จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
10.  จัดท าร่างแผนพัฒนา 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณด าเนินการ 

  10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการท าประชาคมมากขึ้น 
2. ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ประชาชนเห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับฟังความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วม 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจักได้น าข้อมูล 

และปัญหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
6.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 

 
3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน โดยวิธีการผ่านการประชาคม ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีการผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข้งขัน  
กับมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑.  
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๒. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

มะนังตายอ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ  ก าหนดภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตา
ยอ ในหลาย ๆส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างฯ เช่น คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๓. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และกองคลัง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางปอ 
  2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

                    3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.มะนังตายอ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การติดตามประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่ส าคัญอยางหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคการบริหารสวนต าบลมะนังตายอ จึงจ าเปนตองมีคณะกรรมการและผูรับผิดชอบใน
การท าหนาที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ 
บริหารสวนต าบลมะนังตายอ ไดมีการด าเนินการ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินการติดตามและผูที่มีสวน
เกี่ยวของรับผิดชอบรวมดวย  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใชในการแกไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการตาง ๆ ตอไปไดอยางแทจริง  
  ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในภาพรวมไดจ าเปนตองประเมินผลการปฏิบัติ   
ในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาการพัฒนาเปน 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้น ในขั้นตนองค
การบริหารสวนต าบลมะนังตายอ จึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ใหไดขอมูล ขอเท็จจริงอันจะน ามาสูบทสรุป
ที่ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
๓. เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ และ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
๔. เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑. มีการจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. การปฏิบัติของส่วนต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ประกอบด้วย 
กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้  
  การติดตามแผนพัฒนาเป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ ยนวิธีการ
ด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน ได้แก่  
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นการ
ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ ในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
                    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นรายไตรมาส แล้วรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จาก



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย   ปี
ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. การจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
๒. การปฏิบัติ ของส่วนต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนด 

ตัวอย่างที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.มะนังตายอ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่ วนต าบลในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมพัฒนา 
ขยาย หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 แลที่แก้ไขเพ่ิมเติม (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล) 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีการขับเคลื่อน
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
๒. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๓. คอยติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้ค าแนะน า ปรึกษาและ

ตรวจสอบการด าเนินงาน 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕. สรุปผลให้ผู้บริหารรับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

ตัวอย่างที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนดโดยฝ่ายผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการก าหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขต
แนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะ 
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ท าให้การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพ่ือให้การ
ด าเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕61 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี การ

รายงานสถานะการเงิน และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ) 
               ๒. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  

 ๓. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสมหรือไม่ 
 ๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ หรือตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ และเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการที่ดี  
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งช่วยป้องกันการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริต และความเสียหายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับทางราชการได ้

 ๕. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ  คณะผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และ                         
ทันเหตุการณ ์

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จ านวน    
๔ ส่วนงาน ประกอบด้วย 
                    ๓.๑.๑  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
   ๓.๑.๒  กองคลัง 
   ๓.๑.๓  กองช่าง 
                    ๓.๑.๔  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี พร้อมเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ 
  2. ก าหนดขอบเขตในการตรวจสอบ 
  3. ด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ 
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                   4. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายใน 
  5. รายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบผลการตรวจสอบภายใน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นประจ าทุกปี  
 
ตัวอย่างที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้
ก าหนดไว้และรายงานผู้ก ากับดูภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น  
  เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ก าหนดกิจกรรม จัดท ารายงานการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่ 

การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 

2. เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives) ได้แก่ 
การจัดท ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. เ พ่ือให้ เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (Compliance 
Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
  2. จัดท าแผนการด าเนินงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พร้อมเสนอให้
ผู้บริหารรับทราบ 
  3. ให้แต่ละหน่วยงาน ด าเนินการควบคุมภายในตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
  4. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๖ ระดับหน่วยงานย่อย
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปค.4 และแบบ ปค.5 ส่งให้เลขานุการฯ( Center) 
  5. จ าท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามแบบฟอร์มที่
หลักเกณฑ์ฯก าหนด ได้แก่ แบบ ปค.๑, แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5  
  6. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน 
  7. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์ฯ
ก าหนด ได้แก่ แบบ ปค.๑, แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5 เสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาลงนาม 
  8. รายงานผู้ก ากับดูภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมภายใน เป็นประจ าทุกปี  

                           4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 

ตัวอย่างที่ 1  



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์  ในอดีตที่
ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนดประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ 
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ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้องภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้องภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น  ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงพอ การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่คลอบคลุมทุกระบบงาน  
อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่ละการมอบหมายในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนด
ระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 

๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. วิธีด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 5  
  2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตา
ยอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 6 เสร็จตามก าหนดเวลา 
๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   

(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

ตัวอย่างที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.มะนังตายอ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕61 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบ
ควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานควบคุมการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อผู้ก ากับดูแลภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  และ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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                    3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑.  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  

มะนังตายอ (ระดับองค์กร) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการ
ติดตามผลระหว่างปี 

๒. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

๓. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ รายงานผลการด าเนินการ 
พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ 

๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้

ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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    4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  
แต่งตั้ง โอนย้ายข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ  
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเ รื่อง
บรรจุ  แต่งตั้ง  การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ   
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ เป็นไปอย่างโปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
  2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
และการโอนย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 

  - แต่งตั้งกรรกการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต. จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
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                   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตา
ยอ 
  - ในการบรรจุแต่งตั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ  รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาคมเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก. อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้
ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  (ก.อบต.จังหวัด) 

  การเลื่อนระดับ /เลื่อนต าแหน่ง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย  
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และก.อบต.จังหวัด อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ /เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ จะ
ออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัด (ก.อบต. จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล  

ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์
ให้บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจาณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

-110- 
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ

พิจาณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การ
รักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบ
โดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานบริหารงานบุคคล  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ก าหนดเป็นระดับขั้นความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
                   ผลลัพธ์ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน  
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

 
 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน  

การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวอย่างที่ 1  
1. โครงการ : กิจกรรม การรายงานผลการการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรีวีการท างานต้ององยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ  กฎหมาย ข้อเท็จจริง   
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อ
ประชาชน  
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3. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ 
ถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 

 
ตัวอย่างที่ 2  
1. โครงการ : กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับจ่ายและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                                  -112- 
 
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิก
เงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ  
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง  
มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับจ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ – รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒. มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
๔. สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้ประชาชนทราบทาง

ช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซด์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชี  กองคลัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
มะนังตายอ ท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

                     4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
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ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การจัดหาคณะกรรมการ การจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชกฤษฎีกา     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ.2556-2561) องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
การก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒. เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตา
ยอ ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
๒. จัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ที่ เ กี่ ยวข้องกับการซื้ อหรือจ้ า ง  ซึ่ งตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

๓. จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชน
ร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
ตัวอย่างที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การให้ความรู้ แก่กรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ด้วยการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญ ที่จะบริหาร
สัญญาจ้างก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง” และ“ผู้ควบคุมงาน” จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดไว้และเข้าใจ
ในเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี          เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ความ 
รับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
หรือบุคคลอื่น นอกจากนี้ อาจจะต้องรับผิดในทางแพ่ง อาญา วินัยฯ หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ “กรรมการตรวจการจ้าง” และ/หรือ 
“ผู้ควบคุมงาน” มีความรู้มีความเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนต าบล
บางปอ จึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่กรรมการตรวจการจ้างขึ้น เพ่ือน าไปใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบและได้เข้าใจถึงกระบวนการตรวจการจ้างของทางราชการ  
๒. เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐตาม

นโยบายของรัฐบาล  
๓. เพ่ิมพูนความรู้และประสบประการณ์ในด้านงานช่าง ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการตรวจ

การจ้าง  
๔. เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทางราชการ และความรับผิดของ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561  
ก าหนดไว้ใน ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 27 สรุปได้ดังนี้.- 

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างน้อยมี 3 คน ประกอบด้วย 
                      -115- 

                        - ประธานกรรมการ  1  คน และ 
                        - กรรมการอย่างน้อย  2  คน 
                        การแต่งตั้งค านึงถึงลักษณะงานหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นส าคัญ 

(2) กรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้ 

(3) ถ้าประธานฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานฯ ใหมแ่ทน 
(4) ควรแต่งตั้งผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างร่วมเป็นกรรมการด้วย 
(5) มติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ใช้มติเอกฉันท์ กรณีกรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติ

คณะกรรมการให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ หากหัวหน้าส่วนราชการสั่งการอย่างไรก็ให้ตรวจรับตามนั้น 
 (6) ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อีเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. เสนอกิจกรรม เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  

ตัวอย่างที่ 1  
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหาร สมาชิก อบต. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องระเบียบ 
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
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2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา 
อบต. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  

3. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน

การท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
๒. เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี

๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 

๓. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา  โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
   ใช้งบประมาณในส่วนของการเดินทางราชการ การจัดประชุม อบรม สัมมนา 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 
  ผลลัพธ์ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ 
3. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
 

  4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ตัวอย่างที่ 1  
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
                   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง  ๆ เช่น การจัดซื้อ 

จัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ  

๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกิจการสภา  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

ตัวอย่างที่ 2  
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและ
ท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เล็งเห็นความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งใน
การใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และ

การมีส่วนร่วมในการท างาน 
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๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
๓. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ต่าง ๆ 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมต าบลมะนังตายอ 

๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกิจการสภา  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเกิดทัศนคติที่ดี 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ตัวอย่างที่ 1  
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นในทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตต าบลมะนังตายอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ในเขตบริเวณหมู่บ้านที่สามารถเห็นได้ง่าย 
๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ ทางเว็ปไซต ์และทางไลน์ 
๔. บันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
๕. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๖. ด าเนินการแก้ไข/ส่งต่อ เรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  2,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  2. น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ตัวอย่างที่ 2  

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล 
ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพ่ือสร้างความม่ันใจในระบบราชการ นั้น 
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                  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มี
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพ่ือเป็นธรรมต่อประชาชน รับ
บริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ จึงได้วางหลักเกณฑ์
การด าเนินการ ตามกิจกรรม ตามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ ขึ้น           

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือก าหนดรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้การบริหารงานและปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
3. เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตา

ยอ และพนักงานในองค์กร เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมก าหนดมาตรการ/
แนวทางด าเนินงานอย่างน้อย 1 ฉบับ 

2. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อสาธารณชน                         
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 
๑. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหาร พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ พร้อมก าหนดมาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๒. ด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยขอความร่วมมือจากผู้รับบริการในการประเมินผล

และแสดงความคิดเห็น 
๓. รายงานผลการด าเนินให้ผู้บริหารรับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต   
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                  1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมก าหนดมาตรการ /
แนวทางด าเนินงานอย่างน้อย 1  ฉบับ 
  2. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ต่อสาธารณชน                         
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  ผลลัพธ์ 

1. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีความโปร่งใส สามารถลดปัญหา
การทุจริตของบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นได้ 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ตัวอย่างที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน 
ทีม่ีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และจัดท ามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ขององค์ การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ โดย
มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมารฐานคุณธรรม 
จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ จึงได้จัดท าโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และสามารถขยายไปถึงประชาชนในเขตต าบลมะนังตายอ ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต ร่วม
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้าง “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต” ที่เข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๒. เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต 

๓. เพ่ือให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ รวมถึงผู้น าหมู่บ้าน เยาวชน และประชาชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ 

6. วิธีด าเนินการ 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑. การให้ความรู้และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมี
ความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๒. แสดงนิทรรศการ รณรงค์ จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓. จัดท ากิจกรรมรณรงค์การประกวดเรียงความ/บทความ ต่อต้านการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  5,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   ผลผลิต 
  จ านวนเครือข่ายในการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมะนังตายอ เพ่ิมมากข้ึน 
   ผลลัพธ์ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังตายอ มีเครือข่ายในการท างานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เข้มแข้ง สามารถเป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ เกิดการประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน  มีการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างราชการให้ใสสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

      แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
               ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

ภาคผนวก 


