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สวนที่ 1 
บทนำ 

1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคการปกครองสวนทองถิ่น 
 

    การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคล หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู 
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
   การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 
การกระจายอำนาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงคสำคัญ
เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทาง
ปฏิบัติทำใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
   ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จำแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การทุจริตดานงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และกรเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก 
                        การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรอืลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 

        จรยิธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  
7. สภาพหรือลกัษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

   สาเหตุและปจจัยท่ีนำไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได
ดังนี้ 

1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวา ยังมีชองวางท่ีทำใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไม
เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอำนาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทำใหเกิด
การทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม ทำใหคนในปจจุบัน
มุงเนนท่ีการสรางความร่ำรวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึนโดน
เฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทำใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบวาบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ี
เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการ
กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทำ
ใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทำใหเจาหนนาท่ีตองแสวงหา
ชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนท่ีมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตำแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการ
ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทำการทุจริตฉอราษฎรบัง
หลวง โดยไมมีความละอายตอบาปและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมศักยภาพ (SWOT) ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
มีคำสั่งแบงโครงสรางของ อบต.ทาคลอชัดเจน คลอบคลุม
อำนาจหนาท่ีตามภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได
ตามภารกิจท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือถายโอน 

บุคลากร อบต.ยังขาด ทักษะ ความรู ความเขาใจระเบียบในการ
บริหารงาน 

มีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน และมีการบูรณาการจัดทำแผน การ
ทำงาน รวมกับหนวยงาน หรือสวนราชการอ่ืน 

ความตองการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงตอการใหบริการ
ของ อบต.ในการแกไขปญหาความเดือดรอนแต อบต.ไม
สามารถตอบสนองดำเนินการใหไดทุกอยาง 

มีคำสั่งแบงงานหรือการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับ
ช้ัน 

คนในทองถ่ินมีปญหาหน้ีสนิอันเก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพ
หรือคายใชจายในการดำรงชีวิตประจำวันในอัตราสูง 

ผูบริหารทองถ่ินกำหนดนโยบายได เองภายใตกรอบของ
กฎหมาย 

มีระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จำนวนมากทำใหทำใหการปฏิบัติของ
บุคลากรไมทันตอเหตุการณ 

มีขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนของตนเองซึ่งเปนเครื่องมือ
ในการตอบสนองความตองการของประชาชนในตำบล 

บุคลากรมีนอย ทำใหตองรับผิดชอบงานหลายอยาง ในขณะท่ี
ภารกิจมากข้ึน ทำใหเกิดการทำงานไมมีความตอเน่ือง 

สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได เองตามภารกิจและกำลัง
งบประมาณ 

ขาดแคลนน้ำใชอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง 

ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรงทำใหเขาใจปญหาความเดือดรอน และความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริง 

การแพรระบาดของยาเสพติด เชน ยาบา 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผน
กฎหมายกระจายอำนาจฯ 

อำนาจหนาหนาท่ีตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไมมี
ความชัดเจน 

แนวโนมของรายได ท่ีไดรับจัดสรรมากข้ึน ตามลำดับแผน
กระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายไดเองของ อบต. 

การใหความอิสระ อบต.จากสวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยู
ภายใตการกำกับ ควบคุมดูแลจาก สวนภูมิภาค ทำใหเกิดความ
ลาชาในการปฏิบัติงาน 

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทำใหมีความสะดวกคลองตัว และ
มีประสิทธิภาพในการทำงานมากข้ึน 

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับภารกิจท่ีถายโอน
ใหกับทองถ่ิน 

มีสถานศึกษาอยูในพ้ืนท่ี ตั้งแต เด็กกอนวัยเรียน ถึง มัธยม
ตอนตน และมีศูนยการเรียนรูนอกระบบ ซึ้งมีความพรอม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 

ภาคเกษตรกรรมมีปญหาหน้ีสิน ขาดทุน คุณภาพต่ำผลผลิตทาง
เกษตรสวนใหญมีราคาตกต่ำ 

มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทั้งพื้นที่อยางเพียงพอ 
รวมถึงการใหบริการฟรีในเร่ืองรับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด 

ภัยธรรมชาติ เชน ฤดูฝนมีน้ำทวม ฤดูแลงมีภัยแลงขาดน้ำเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 
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2. หลักการเหตุผล 
 

   ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 127/2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตอตานการ
ทุจริตแหงชาติ  ไดกำหนดให ให มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งภายในคณะรักษาความสงบแห งชาติ เรียกวา 
“คณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ” ประกอบดวย หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนประธาน
กรรมการ หัวหนาฝายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนรองประธานกรรมการ ผู
ดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ มอบหมายอีกไมเกินสามคน 
และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้งอีกไมเกินเกาคน เปนกรรมการ เพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 11 
ตุลาคม 2559 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกำหนดไวใน
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอ โดยใหหนวยงานภาครัฐ
ดำเนินการโดยคำนึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศดานตางๆ ดวย  

  ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหารจัดการท่ีมี
ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสี่ป  ( พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะ
นำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริต
อยางแทจริง 

3. วัตถุประสงค 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ 
   2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
  3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

 4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. เปาหมาย 
  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
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  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบของขาราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอำนาจอยางเหมาะสม 
  5) องคการบริหารสวนตำบลทาคลอมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน 
   1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสำนึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนำมาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำมาประยุกตใชในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
   2) องคการบริหารสวนตำบลทาคลอสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
   3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ท่ีมีจิตสำนึกรักทองถ่ิน อันจะนำมาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
   5) องคการบริหารสวนตำบลทาคลอมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน
เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสราง
สังคมท่ีไมทน
ตอการทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร า ง
จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
บุคลากรท้ัง 

1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

- - - -  

 ขาราชการ 
การเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการ
การเมอืง              
ฝายสภาทองถ่ิน 
และฝายประจำ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2) สนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 1.2 การสราง
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน 

1) โครงการรณรงคการ
จัดการขยะรไีซเคลิ 

100,000 100,000 100,000 100,000  

  2) โครงการหนาบานนา
มอง ตำบลทาคลอ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000  

  3) โครงการฝกอบรม
อาชีพใหกับประชาชน 

   

100,000 100,000 100,000 100,000  

 1 .3  ก า ร ส ร า ง
จิ ต ส ำ นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการสรางสรรคสายใยครอบครัว

ตำบลทาคลอ 
 

300,000 300,000 300,000 300,000  

  2) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

 

5,000 5,000 5,000 5,000  

มิติท่ี 1 รวม 7 โครงการ 625,000 625,000 625,000 625,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

1) กิจกรรมประกาศ
เจตจำนงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตำบลทาคลอ 

- - - -  

 2.2 มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1) มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล 

- - - -  

  2) โครงการจางเหมา
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000  

  3) การเผยแพรขอมลู
ขาวสารดานการจดัซื้อ – จัด
จาง 

- - - -  

 2.3 มาตรการการ
ใชดุลยพินิจและใช
อำนาจหนาท่ี        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

1) กิจกรรมการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

 

- - - -  

  2) โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - -  

  3) มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติอนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - -  

  4) มาตรการมอบอำนาจ
ของนายก 

- - - -  

  5) มาตรการการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายก
องคการบริหารสวนตำบลทา
คลอ ปลัด และหัวหนาสวน
ราชการ 

- - - -  

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดำเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ 

1) โครงการยกยองผูมี
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัตริาชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน 
 

- - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) มาตรการ “จัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

- - - -  

  2) กิจกรรม “การจัดทำ
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ” 

- - - -  

  3) การแตงตั้งผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องรองเรยีน 

- - - -  

  4) ใหความรวมมือกับหนวย
ตรวจสอบท่ีไดดำเนินการ
ตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล 
การปฏิบัตริาชการของ
องคการบริหารสวนตำบลทา
คลอ 

- - - -  

  5) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ” 

- - - -  

  6) มาตรการ ”ดำเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรยีน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี
ขององคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ วาทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หนาท่ีโดยมิชอบ” 

- - - -  

มิติท่ี 2 รวม 16 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัใหมีและ
เผยแพรขอมลู
ขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอำนวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 

1) กิจกรรม “อบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมลู
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 

50,000 50,000 50,000 50,000  

  2) เผยแพรขอมูลขาวสารท่ี
สำคัญและหลากหลาย 

- - - -  

  3) จัดใหมีชองทางท่ี
ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตำบลทาคลอ เชน 
เว็บไซตหนวยงาน บอรด
ประชาสมัพันธท่ี อบต. และ
ตามหมูบาน เปนตน 

 

10,000 10,000 10,000 10,000  

  4) การเผยแพรขอมลู
ขาวสารดานการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพยสินของ 
อบต. และการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง 
 

- - - -  

  5) อุดหนุนศูนยขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจาง
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน 

1) โครงการสงเสริม-
สนับสนุนจดัทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

10,000 10,000 10,000 10,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย

เหตุ งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  2) การดำเนินงานศูนยรบั
เรื่องราวรองทุกของคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอ 

- - - -  

  3) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

- - - -  

  4) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรำคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- - - -  

 3.3 การสงเสรมิให
ประชาชน 

มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1) มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอ 

- - - -  

มิติท่ี 3 รวม 10 โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64 หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
4. การ
เสรมิสรางและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กำหนด 

1) โครงการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำป 
ประจำปงบประมาณ 

- - - -  

  2) โครงการจัดทำรายงาน
การควบคุมภายใน  

- - - -  

  3) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

- - - -  

 4.2 การสนับสนุน
ใหภาคประชาชน
มีสวนรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางท่ี
สามารถ
ดำเนินการได 

1) กิจกรรมการรายงานผล
การใชจายเงินใหประชาชน
ทราบ 

- - - -  

 4.3 การสงเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
เทศบาลตำบล
คลองจิก 

1) โครงการอบรมใหความรู
ดานระเบียบ กฎหมาย
ทองถ่ิน ผูบริหาร และ
สมาชิกองคการบรหิารสวน
ตำบลทาคลอ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

 4.4 เสรมิพลังการ
มีสวนรวมของ
ชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตอตาน
การทุจริต 

1) กิจกรรมการตดิปาย
ประชาสมัพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 

5,000 5,000 5,000 5,000  

มิติท่ี 4 รวม 6 โครงการ 55,000 55,000 55,000 55,000  
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สวนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)  

ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 
 
 1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจำขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลำดับท่ี 1 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสำเร็จท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้นๆ ยอมประสบความสำเร็จ มีความเจริญกาวหนา
ตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณมี
ความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทำหนาท่ีใดๆ แลว     ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได
อยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะ
หรือประสบการณท่ีจำเปนในการทำงาน ยอมทำใหองคกรนั้นๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจาก
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทำงานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชีน้ำทางในการปฏิบัติงาน
ตามตำแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกท่ี
ดี มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ
ตองาน  ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ
แลว ยอมนำพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดจัดโครงการสงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึน 
เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการและ
พนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมี
ความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทำงาน 
ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดำเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 

มิติท่ี 1 : การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
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 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทำงาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผู
มาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 
 4. เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ใหแก
บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบรหิารสวนตำบลทาคลอ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑  
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 1. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
 3. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 4. เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิด
ความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดำเนิน
ชีวิตไดอยางแทจริง 
 3. ปลูกจิตสำนึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกรตอ
การทำงาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปนโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ 
ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ำ ท่ีดินทำกิน ขาดความรูใน
การแกไขปญหาเฉพาะหนา จึงทรงมีพระราชดำริใหดำเนินการพัฒนาดานตาง อาทิ ดานพัฒนาแหลงน้ำ ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการเกษตร ดานสงเสริมอาชีพ ดานสวัสดิการและสังคม ดานสาธารณสุข เปนตน พรอมท้ังได
พระราชทานแนวทางดำเนินงานใหหนวยงานตางๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับ
ราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจน ตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการดำเนินงานตก
ถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปู
พ้ืนฐานไวสำหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเปนโครงการท่ีมุง
พัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดาร และ
ยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสำคัญ คือ การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลำดับความจำเปน 
ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชน
สามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการท่ีประสบปญหาความยากจน และดอยโอกาสไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพใหพออยูพอกินพ่ึงตนเองได 
 2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ไดมีอาหารบริโภคเพียงพอมีโภชนาการท่ีดี มีความรูทักษะทาง
อาชีพการเกษตรเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
 3. เพ่ือใหราษฎรเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในทองถ่ิน รักถ่ินท่ีอยูอาศัย รักหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ รวมกันปกปองและรักษาไวใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 4. เพ่ือใหเกษตรกรท่ีมีปญหาดานการเกษตรในพ้ืนท่ีหางไกลสามารถไดรับบริการความรูทางวิชาการและ
คำแนะนำการแกไขปญหาไดทันเหตุการณและเบ็ดเสร็จในสถานท่ีเดียว 
 5. เพ่ือขยายผลองคความรูตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมท้ัง เผยแพรประชาสัมพันธผลสำเร็จของโครงการสำคัญใหเปนท่ีรูจักอยาง
กวางขวางมากยิ่งข้ึน 
4. กลุมเปาหมาย 
 เกษตรกรในตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ตำบลทาคลอ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหวางเดือนมกราคม – กันยายน 
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7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 1. ฝกอบรมและถายทอดความรูใหแกเกษตรกร โดยคัดเลือกเกษตรกรท่ีสนใจและมีความพรอมเขารับการ
ฝกอบรม 
 2. นำเกษตรกรไปศึกษา/ดูงาน ในพ้ืนท่ีตนแบบหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ เกษตรกรตนแบบในโครงการตาง ๆ ท่ีประสบความสำเร็จในอาชีพการเกษตร และศูนย
เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีใกลเคียง เปนตน 
 
8. งบประมาณ 
 20,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เกษตรกรรอยละ 60 ไดรับการถายทอดความรูและพัฒนา สามารถนำความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการ
ประกอบอาชีพดานการเกษตรของตนเอง สามารถลดตนทุนและเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตรได 
 2. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีรายไดเพ่ิม 
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1.2 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคการจัดการขยะรีไซเคิล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสถานการณขยะมูลฝอยชุมชนมีอัตราเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยปจจัยท่ีสงผลตอการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณขยะมูลฝอย ไดแก การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี กอปรกับจำนวน
ประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังประชากรจริงในพ้ืนท่ีและประชากรแฝง ลวนสงผลใหสถานการณปญหาขยะเพ่ิมข้ึนทวีคูณ 
รัฐบาลไดกำหนดใหปญหาขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติ ไดเห็นชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไรขยะ” ตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ป (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินการแกไขปญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายใตหลัก ๓Rs (Reduce Reuse และ Recycle) และหลักการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
“ประชารัฐ” ไดแก ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาคประชาสังคม/ประชาชน โดยใหจังหวัด อำเภอ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหมูบาน/ชุมชน เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลคลองจิก จึงไดจัดทำโครงการรณรงคการจัดการขยะรีไซเคิล
ข้ึน เพ่ือมุงเนนการจัดการขยะท่ีตนทาง เปนการสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดำเนินงาน และปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือมุงเนนการจัดการขยะท่ีตนทาง โดยสงเสริมการคัดแยกขยะจากตนทาง ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน
ทำใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบการกำจัดลดลง 

2. เพ่ือเปนการสรางรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชนในการดำเนินงาน 
 3. เพ่ือปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
4. กลุมเปาหมาย 
 หมูบานตนแบบในการคัดแยกขยะ จำนวน ๔ หมูบาน และจุดรวบรวมขยะอันตรายหมูบานๆ ละ ๑ จุด 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธเพ่ือชี้แจงกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะ ประเภทของขยะมูลฝอยและผลท่ีคาด
วาจะไดรับ 
 2. จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในแตละหมูบาน 
 3. สงเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลใหกับโรงเรียน 
 4. สงเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลในแตละหมูบาน 
 5. ติดตอประสานงานกับรานคาของเกาในเรื่องราคาขยะรีไซเคิลประเภทตางๆ เพ่ือจัดทำตารางเปรียบเทียบ
ราคาขยะรีไซเคิลแตละประเภท พรอมกำหนดวันท่ีเขารับซ้ือจากธนาคารขยะรีไซเคิล 
 6. ประเมินผลและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 

หมูบานตนแบบคัดแยกขยะ ๔ หมูบาน 
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8. งบประมาณ 
 10๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลดัองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) ลดปริมาณขยะจากครัวเรือนทำใหปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบการกำจัดลดลง 
2) ชุมชนเกิดความรวมมือและการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
3) ประชาชนไดรับการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน  
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการหนาบานนามอง ตำบลทาคลอ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ครอบครัวจัดเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดของสังคม ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของสังคมไทยท่ีเปนจุดกำเนิดของความรักและ
ความเชื่อม่ัน ผลักดันใหสมาชิกในครอบครัวเปนคนท่ีมีคุณภาพสรางสรรคสังคมใหนาอยู จากหลาย ๆ ครอบครัว
รวมกันเปนชุมชนเปนหมูบาน หากทุก ๆ ครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลรักษาสภาพแวดลอม ใหเอ้ืออำนวยตอการมี
สุขภาพท่ีดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยทุก ๆ ครอบครัวรวมมือกันปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนทำใหเกิดความรวมแรงรวมใจพัฒนาทำใหเกิดชุมชนเขมแข็ง 
 ดวยเหตุนี้ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดจัดโครงการกิจกรรมชุมชนหมูบานนาอยู ข้ึน เพ่ือสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน 
3. วัตถุประสงค 
          1. เพ่ือสรางจิตสำนึกใหชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รักษาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู 
          2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ตลอดจนการดูแลบานเรือนของ
ตนเอง 
          3. เพ่ือสรางแรงจูงใจใหประชาชนเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานของรัฐ ถือเปนแนวทางการพัฒนาแผนใหม 
4. กลุมเปาหมาย 
 ครัวเรือนและประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ตำบลทาคลอ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 1. ประชุมผูท่ีเก่ียวของจัดทำโครงการรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2. ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนทราบ พรอมท้ังชี้แจงใหประชาชนเขาใจถึงวัตถุประสงคการดำเนิน
โครงการ 
 3. กำหนดการจัดโครงการ 
8. งบประมาณ 
 10๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) ชุมชนมีสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน 

2) ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน 
 3) เกิดความรวมมือรวมใจในชุมชน   
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ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน นับวาเปนสิ่งสำคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเปนกระบวนการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือ
สรางชุมชนใหเขมแข็งและพ่ึงตนเองได เปนอีกหนึ่งวิธีท่ีจะสงเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย มีการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมูคณะ และสมาชิกในชุมชนยังสามารถนำสินคามาจำหนายหรือ
แลกเปลี่ยนกันจะเปนทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใชบริการเชนเดียวกับการ
อุดหนุนรานคาในชุมชน สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมใหกินของไทย ใชของไทย ซ่ึงการดำเนินงาน
ดังกลาวจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางท่ัวถึง และยังเปนการแกไขปญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญา ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหกลุมอาชีพในชุมชน ใหสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจน ท่ีไมมีอาชีพ ใหมี
รายไดเสริมสามารถครองตนเองใหอยูได สนับสนุนกลุมอาชีพท่ีมีอยูใหไดรับการตอยอดเพ่ือความเจริญเติบโตสามารถ
เปนสินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเปนการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหอยูอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน จัดข้ึนตามนโยบายขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ท่ีมุงเนน
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสม และความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงในครั้งนี้เปนการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยการฝกอบรมครั้งนี้ ไดวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถ เต็มใจท่ีจะถายทอดประสบการณและเทคนิค
ตางๆ ใหแกผูเขารับการฝกอบรมเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดลดรายจายแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตอไป 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชน โดยยึดแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนในชุมชนไดปฏิบัติตาม 
และใหบังเกิดไดในชีวิตประจำวันของทุก ๆ คนดวยการรูจักการใชทรัพยากรภายในชุมชน ไดอยางคุมคา รูจักการรูรัก
สามัคคีภายในชุมชนดวยการรวมกลุมเพ่ือสรางอาชีพ สรางรายได  ตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในอาชีพตางๆใหแกประชาชน เยาวชน และผูสนใจ เพ่ือใหสามารถนำไปเปน
อาชีพเสริมกอใหเกิดรายไดตอครอบครัวตอไป 
 2. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เปนการรวมกันคิดรวมกันทำ และรวมกันพัฒนา
กอใหเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 3. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูสามารถเผยแพรใหกับผูสนใจตอไปได 
 4. เพ่ือสรางอาชีพใหแกผูวางงาน หรือผูถูกเลิกจาง 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนท่ัวไป ผูวางงาน/ผูดอยโอกาส และผูสนใจในพ้ืนท่ีตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
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6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 1. เสนอโครงการ ฯ 
 2. ประสานไปยัง กำนัน ผูใหญบานประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครผูเขารวมอบรม 
 
 
 3. ประสานวิทยากรเพ่ือใหการอบรม 
 4. ดำเนินการฝกอบรมตามแผนการดำเนินการ 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 
8. งบประมาณ 
 100,000.- บาท  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 กองสวัสดิการและสังคม องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูอาชีพตางๆเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดความสามัคคีในชุมชน 
 3. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูท่ีไดรับไปถายทอดใหกับผูท่ีสนใจภายในชุมชนได 
 4. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและมีทักษะท่ีสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได 
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1.3 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางสรรคสายใยครอบครัวตำบลทาคลอ 
2. หลักการและเหตุผล 

สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหลัก เปนแกนกลางของสังคมไทย ท่ีเปนรากฐานสำคัญยิ่งตอการดำรงชีวิต 
ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ หลายลักษณะนอกจากครอบครัวท่ีสมบูรณท้ังบิดา มารดาและบุตร สมาชิกใน
ครอบครัวตองรูจักรับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีของตน สามารถผนึกกำลังเปนพลังสรางคนในครอบครัวใหมีความสุข
และมีคุณภาพ ทุกคนตองตระหนักวาตนเองมีหนาท่ีสรางครอบครัวใหม่ันคง ดวยการกระชับความสัมพันธของสมาชิก
ในครอบครัว โดยการมอบความรักความเขาใจ ความเอ้ืออาทรใหกันและกัน เนื่องจากครอบครัวท่ีอบอุน จะชวยเปน
ภูมิตานทานปญหาตางๆและยังชวยเสริมสรางสังคมใหนาอยู ครอบครัวจึงความสำคัญมากท่ีสุด บุคคลจะสมบูรณไดท้ัง
รางกายจิตใจ อารมณ สังคมและจิตวิญญาณมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับสิ่งท่ีครอบครัวมอบให และการสรางครอบครัว
ใหเปนครอบครัวท่ีมีความผาสุก มีความม่ันคง ปราศจากความรุนแรง สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวใหมีคุณภาพได
นั้น มีปจจัยสำคัญปจจัยหนึ่งคือ การท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถรวมกันรับผิดชอบภาระในครอบครัวไดโดยสมัครใจ 
ดวยความยินดีและพอใจ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เห็นวา “ โครงการสรางสรรคสายใยครอบครัวตำบลทาคลอ”  เปน
กิจกรรมท่ีเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันในครอบครัวให พอ แม ลูก หรือบุคคลในครอบครัวเขาใจกันและกันสราง
สายใยระหวางครอบครัวดวยการใชกิจกรรมตางๆเปนตัวเชื่อมสายสัมพันธใหเกิดข้ึนในครอบครัว 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความรักความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว   
 2. เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว 

3. เพ่ือเพ่ิมเติมความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิกครอบครัว  และปลูกฝงวิถีการดำเนินชีวิตท่ีดี 
 4. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือจะไดไมสรางปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหา 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ีโครงการองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และสมาชิกครอบครัวตำบลทาคลอ 
 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 ตามท่ีโครงการกำหนดในแตละปงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรมฝกอบรมฟงการบรรยายในหัวขอเรื่อง 
  - พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
  - การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว   
  - บทบาทหนาท่ีของครอบครัว 
  - การแกไขปญหายาเสพติดในครอบครัว 
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 กิจกรรมท่ี 2 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเสริมสรางความสามัคคีในครอบครัว 
  - แบงกลุมทำกิจกรรมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 
 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกลุมครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 
8. งบประมาณ  
 300,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 กองสวัสดิการและสังคม องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. สมาชิกครอบครัวมีความรักความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว   
 ๒. สมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว 

3. สมาชิกในครอบครัวมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของสมาชิกครอบครัว  และปลูกฝงวิถีการดำเนิน
ชีวิตท่ีดี   
 4. สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือจะไดไมสรางปญหาใหกับตนเอง ครอบครัว สังคม และ
มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรมนกัเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน เปนกำลังท่ีสำคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความม่ันคงของชาติในอนาคต นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปญญาท่ีดีแลว ยังตองมีคุณธรรม 
จริยธรรม เปนองคประกอบท่ีสำคัญในการดำเนินชีวิต อันสงผลใหมีภูมิคุมกันยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา เรียนรู 
เพ่ือเตรียมตัวใหพรอม สำหรับการดำเนินชีวิตและบทบาทหนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติในสังคมไดอยางยั่งยืน ภายใตสถานการณ
ท่ีอาจจะมีท้ังดีและไมดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งท่ีไมดี และเลือกปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ รวมกับโรงเรียนวัดถ้ำเตา  เปนองคกรหนึ่งท่ีไดเล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง
ดังกลาวเปนอยางยิ่ง  จึงไดจัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพ่ือปลูกฝงคุณงามความดี การประพฤติดี 
ใหกับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนเปนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีความพรอมและรูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดำเนินชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุขตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 ๑.  เพ่ือเปนการปลูกฝงสงเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ใหมีความรู  ความเขาใจในเรื่องของศีลธรรมและ
จริยธรรม  สามารถนำมาใชในการเรียนและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 ๒.  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน 
 ๓.  เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักเสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความสามัคคีในการอยูรวมกัน 
 ๔.  เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักความกตัญูตอบิดา มารดา  ครูบาอาจารย และสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
4. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๔ – ๖  โรงเรียนวัดถ้ำเตา 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ณ  โรงเรียนวัดถ้ำเตา  ตำบลทาคลอ  อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี  
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 ๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 
 ๒.  ประชุมการวางแผน การดำเนินงาน และมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 
 ๓.  ดำเนินงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 ๔.  สรุปผล –  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับ 
8. งบประมาณ  
 5,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑.  เด็กและเยาวชน ไดรับความรูทางดานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีถูกตอง 
 ๒.  เด็กและเยาวชน  สามารถนำหลักธรรมมาใชในการดำเนินชีวิตในสังคมได 
 ๓.  เด็กและเยาวชน มีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 
 ๔.  เด็กและเยาวชน รูจักเสียสละ  อดทน  อดกลั้น  มีความสามัคคีในการอยูรวมกัน 
 
 
 
 

2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ.2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาล
ท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตำแหนงหนาท่ีในทาง
ทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี ้
           ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
           ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
           ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
           ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
           ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
           ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอำนาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริม
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปน
อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และ
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทำไดเทาท่ีจำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด 
และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
 
 
 
 

มิติท่ี 2 : การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
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 ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคำครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืน
ใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของ
คนทำงานราชการสวนทองถ่ิน ใหเหือดหายไป  
 ดังนั้น จึงมีความจำเปนท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหเทศบาลตำบล
คลองจิก บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกร
ตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ี 
 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกร 
4. กลุมเปาหมาย 
 1. ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 2. มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน 
 3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 1. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. ประชมุหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 3. จัดตั้งคณะทำงาน 
          4. ประชุมคณะทำงาน 
          5. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          6. ประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
          8. รายงานผลการดำเนินงาน 
8. งบประมาณ  
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ   
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
            - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 4 ป 
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          ผลลัพธ 
            - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร
เทศบาลตำบลคลองจิกได 
            - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 
 
2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนบุคลากรท่ีมี
ความสำคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึง
เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทำงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทำงานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทำงานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือ
นำไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 
69/1 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2545  และประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบล 
จังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานองคการบริหารสวนตำบล ลูกจางประจำ และ
พนักงานจาง  พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทำงานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทำงาน 
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4. กลุมเปาหมาย 
 จัดทำมาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จำนวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 7.1 กำหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตำแหนง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 7.2 นำหลกัเกณฑการบริหารงานบุคคลมากำหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 7.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 7.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 
8. งบประมาณ  
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ผลท่ีผลิต/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลจำนวน 1 มาตรการ 
  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดำเนินการดานบริหารงานบุคคลขอองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ไมนอย
กวา 90 % 
  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่ำกวาระดับ 3 
  - การบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีได 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจางเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตาม
อำนาจหนาท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายกำหนดใหเปนหนาท่ีของ อบต.และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดย
คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทำงบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทำบริการสารธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินท้ัง 11 หมูบาน ในพ้ืนท่ี  25.96  ตาราง
กิโลเมตร หรือ  16,226  ไร นั้น องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ี
ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมี
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี  ๕) มาตรา 69/1 

กำหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอำนวย

ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ  
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  จำนวน 1 ครั้ง 
ตอป 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตตำบลทาคลอ 
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6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตามรูปแบบท่ี
กำหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ทราบ 
 6.4 ดำเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทำการประเมิน 
 
 6.5 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
 6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000.- บาท   
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลทา
คลอ จำนวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ :  การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทำบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอำนาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 
69/1 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ 
จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 67 (9) ท่ีกำหนดใหเทศบาลมีอำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ี
กำหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดำเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสีย
ทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจำเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอ ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 
ของเทศบาล 
 2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ท่ี
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จำนวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไรสาย 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
6. วิธีดำเนินการ 
 1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 
 2. นำสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลทา
คลอ ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจดัใหมีการรับฟง
และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำกวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตำบล
ทาคลอ จึงไดจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดข้ันตอนการทำงานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
อำนาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายเปนสำคัญ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
 3. เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
 4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหสั้นลง 
 2. ประชาชนในพ้ืนท่ี ตำบลคลองจิก 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
 4. พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 5. ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 
ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบ
อำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
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 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มอบอำนาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หรือปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลทาคลอ ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทำแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ใหประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และ
ผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทำใหประชาชนมี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หรือหัวหนาสวน
ราชการองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 1. จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอ หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 3. สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน 
ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สวนราชการทุกสวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การมอบหมายอำนาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดำเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ภายใตกรอบอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กำหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หรือหัวหนาสวน
ราชการองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 1. จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอ หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 3. สำเนาคำสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน 
ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สวนราชการทุกสวน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 

 

ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ มอบอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไดบัญญัติ
เก่ียวกับอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลาย
ฉบับท่ีบัญญัติอำนาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบล เอาไว การท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบล จะ
ดำเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทำใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น 
เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตำบล จึงไดกำหนดมาตรการใหมีการมอบอำนาจของ
นายกองคการบริหารสวนตำบล ใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล ไดปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตำบล 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 2. เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอำนาจอยางนอยจำนวน 3 เรื่อง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 1. รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอำนาจของนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ พิจารณา 
 2. ออกคำสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดำเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 

 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ปลดัองคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ และหัวหนาสวนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล 
ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติเสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 หนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ี
ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการ
ติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอำนวยความสะดวก
ในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมาย
อำนาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรค
อยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
การกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 
มาตรา 69/1 วรรคทาย ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกำหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน ประชาชน
ไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตาม
พระราชบัญญัติเสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 60 ท่ีกำหนดใหให     
น า ย ก อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ต ำ บ ล  ค ว บ คุ ม แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร         
ขององคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมาย  และเปนผูบั งคับบัญชาของพนักงานสวนตำบลและลูกจาง 
ขององคการบริหารสวนตำบล อำนาจหนาท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตำบล ใน
ก ร ณี ท่ี น า ย ก อ งค ก า รบ ริ ห า ร ส ว น ต ำบ ล ไม อ า จ ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ได   ให ร อ งน าย ก อ งค ก า รบ ริ ห า ร 
สวนตำบลตามลำดับท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีรองนายกองคการบริหาร
ส ว น ต ำบ ล ห รื อ มี แ ต ไม อ าจ ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ได   ให ป ลั ด อ งค ก า รบ ริ ห า รส ว น ต ำบ ล เป น ผู รั ก ษ า 
ราชการแทน ใหเปนไปตามนโยบาย และอำนาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กำหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรี 
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลจังหวัดสระบุรี 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 

 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
 3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอำนาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตำแหนงหนาท่ีราชการ 
 
4. กลุมเปาหมาย 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
และหัวหนาสวนราชการ จำนวน 3 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มอบหมายใหรอง
นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ นายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ ละหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
8. งบประมาณ  
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 3 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำใหการ
มีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทำความดี เพ่ือ
สงเสริมสรางขวัญและกำลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐาน
อันสำคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
 3. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือสรางขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน กุศโล
บายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษผานทาง
สื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสารเทศบาลตำบลคลองจิก เว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ สื่อสังคม (Social 
Media) เปนตน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกำหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคำนึงถึงหลักธรรมาภบิาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ี
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดำเนินงานก็ตาม แต
เปนสิ่งสำคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดจัดทำมาตรการ “จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ีกำหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือ
เปนการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองคกรท่ีจะนำไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานให
สูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 2. เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลาย
ลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กำหนดใหสวน
ราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ กับปลัดองคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 
 2. เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปงบประมาณ  
 4. เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดำเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับ
ผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ กับปลัด
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ กับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม
คณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิต์อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพ่ือใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกำกับ
ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 
 1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
 1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายท่ีกำหนดไว 
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 
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ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ :  การแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคำรองเรียน
ผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดำเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจำเทศบาลตำบลคลอง
จิก รวมถึงจัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ข้ึน เพ่ือดำเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 2. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. กำหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 2. จัดทำคูมือดำเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม 
 4. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตำบลทา
คลอ ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน 
สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ 
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ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ :  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลเทศบาลตำบลคลองจิก เนื่องจากเห็นความสำคัญของการ
ตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แลว 
เทศบาลตำบลคลองจิกยังใหความสำคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทำหนาท่ี
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง ส.ต.ง. แลว แต 
ส.ต.ง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดให
เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียง
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เพ่ือความโปรงใส และ
ปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 - ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. เทศบาลตำบลคลองจิกมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เทศบาลตำบลคลองจิกมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561-2564) 

 
 

ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กลไกการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทได
ใหอำนาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหนาท่ีท่ีกำหนดไว
ในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการทุจริตจะ
เก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ิน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสำนักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (ส.ต.ง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ี
สำคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน         
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกำกับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผนดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำป หรือคณะทำงาน LPA 
จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสวนราชการสังกัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตำบลคลองจิกจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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ลำดับท่ี 6 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการ ”ดำเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสราง  ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกำหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดจัดทำมาตรการการดำเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
วาปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ
รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทำ
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ บุคลากรทางการศึกษาใน
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ยึดม่ันใน
คุณธรรมจริยธรรมท่ีดแีละตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานองคการบริหารสวนตำบล บุคลากรทางการศึกษาในองคการบริหารสวน
ตำบลทาคลอ ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
6. วิธีดำเนินการ  
 1. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ 
 3. กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแกผูใหขอมูล 
ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 4. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 งา สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี 
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 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทำงานท่ีจำเปนตองมีในทุก
หนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทำงานคือการเปดเผย
ขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือ
รับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบ
ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตางๆ ของรัฐเปน
สิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจาก
การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจำเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล
ทาคลอ 
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีความโปรงใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นำความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนไดรับรู
สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิดความ
เขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตำบลกับ
ภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทำงาน
และมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูเขารวมอบรม   จำนวน  50  คน 
 ผลการเรียนรูเฉลี่ย  รอยละ  80 
 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  80 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 ข้ันตอนท่ี 1 สำรวจความตองการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนผูเขารวมอบรม 
 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ :  เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองจิกจึงไดจัดทำมาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและหลากหลาย” ข้ึน 
เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอ ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสำคัญและเขาถึงงาย 
 2. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 3. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจำป 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจำป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 
 

ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ :  จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เชน เว็บไซต
หนวยงาน บอรดประชาสัมพันธท่ี อบต. และตามหมูบาน เปนตน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อำนาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสำคัญๆ 
ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทำการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตำบล
ทาคลอ ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 2. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จำนวนไมนอยกวา 4 ชองทาง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายขาว/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจำและใหประชาชนสืบคน

ไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจำป 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 10,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จำนวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 

ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ :  การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล
ทาคลอ และการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมี
ความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดำเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจำป และการจัดซ้ือจัดจาง จัดหา
พัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชำระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง 
ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธของ
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ทำใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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ลำดับท่ี 5 

1. ช่ือโครงการ :  อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2553 ขอ 12 วรรคทาย กำหนดใหมีสถานท่ีกลางสำหรับเปนศูนยรวมขาว
การจัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เรื่อง 
สถานท่ีกลางสำหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซ้ือจัดจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2553 ขอ 7 หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชสถานท่ีกลางดำเนินการตามระเบียบจะตองรวมกันรับผิดชอบ
คาใชจายในการอำนวยการของสถานท่ีกลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ
บริหารงานของสถานท่ีกลางดังกลาวใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเปนเจาเปนผูดำเนินการจัดหาแทน 
หรืออาจสนับสนุนงบประมาณใหแกสวนราชการท่ีเปนท่ีตั้งของสถานท่ีกลางดำเนินการแทนก็ได ท้ังนี้ การสนับสนุน
งบประมาณดังกลาวใหทำเทาท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานของสถานท่ีกลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเปนเจาภาพหรือสวนราชการอ่ืนท่ีเปนท่ีตั้งของสถานท่ีกาง ใหถือปฏิบัติตามแนว
ทางการสนับสนุนงบประมาณใหแกหนวยงานของรัฐตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดดวย 
 2. อำเภอแกงคอย มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี จำนวน 12 แหง ประกอบดวยเทศบาลเมือง 
จำนวน 2 แหง และองคการบริหารสวนตำบล 10 แหง ซ่ึงแตละแหงมีงบประมาณในการพัฒนาในพ้ืนท่ีของตนเอง
พอสมควร จำเปนท่ีจะตองจัดใหมีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพ่ือหาผูรับจางในการดำเนินโครงการพัฒนาของ
ตนเปนประจำและมีจำนวนมากข้ึนทุกป ประกอบกับปจจบุันรัฐบาลไดมีนโยบายในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
ไมใหเกิดข้ึนกับทุกสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปองกันปญหา
ดังกลาวดวยนโยบายการปราบปรามผูมีอิทธิพลในการสมยอมในการเสนอราคา เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวย
ราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกำหนดใหหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินทุกแหงใชสถานท่ี
กลางท่ีจังหวัดกำหนดเพ่ือเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจาง ในการยื่นซองและเปดซองสอบราคา 
ประกวดราคา  
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือการจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอำเภอมีความโปรงใส
เชื่อถือได 
 2. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3. เพ่ือใหสถานท่ีรับซอง – เปดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพรอม ปลอดภัยและสามารถ
ดำเนินการตามไดตามระเบียบกฎหมาย 
 4. เพ่ือสรางการบริการท่ีดีแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนผูมาติดตอ 
 5. เพ่ือใหวัสดุ อุปกรณและสถานท่ีในการดำเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพรอมอยูเสมอ 
 6. เพ่ือสรางมาตรฐานรูปแบบการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอำเภอแมสายเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 7. เพ่ือสรางจิตสำนึกใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอำเภอแกงคอย ใหมีกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต และมี
สถานท่ีสำหรับการเผยแพรองคความรูตางๆ ใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยเหลือการดำเนินงานและอำนวยการจัดซ้ือจัดจางและการรักษาความปลอดภัยใน
ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมขอมูลท่ีดิน , ขอมูลการเปลี่ยนแปลงเจาของท่ีดิน
เพ่ือนำมาประกอบการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 3. จางเหมาบุคคลเพ่ือชวยเหลือในการดูแลทำความสะอาดภายในศูนยฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร 
 4. จัดใหมีวัสดุครุภัณฑท่ีจำเปนตองใชในการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการจัดซ้ือจัดจางใหพรอม
เสมอ 
 5. จัดใหมีการบริการท่ีดีตอผูติดราชการและผูเขารวมการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความประทับใจ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางอำเภอแกงคอย ท่ีตั้ง ณ ท่ีทำการอำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
6. วิธีดำเนินการ  
 อุดหนุนงบประมาณรายจายประจำป 1 ครั้ง/ป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 20,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับอำเภอ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกแหง 
 2. มีสถานท่ีในการปดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง ระดับ
อำเภออยางเปนระเบียบและม่ันคงถาวร 
 3. มีสถานท่ีรับซอง – เปดซอง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความพรอม มีความโปรงใส สะดวก และ
เปนไปตามแนวทางเดียวกัน 
 4. มีความสะดวกคลองตัวในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5. ผูมาติดตอราชการหรือผูมีสวนเก่ียวของในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง เกิดความพอใจในการบริการและ
ความยุติธรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6. มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอ้ือตอการปฏิบัติหนาท่ี และการใหบริการ
ตอนรับตามหลักการบริการสาธารณะท่ีดี 
 7. ผูมารับบริการเกิดความรูสึกประทับใจ ในการไดรับบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันในการติดตอราชการ
หรือการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง 
 8. ทำใหการบริหารจัดการในการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ 
 9. คณะผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ินและประชาชนผูมา
ติดตอราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติท่ีดีตอสวนราชการ 
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 10. ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และมีขอมูลในการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ครบถวน ถูกตอง 
 11. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอำเภอแกงคอย ไดรับการสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตรา 4 
 
 
3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการสงเสริม-สนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทำงานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทำ ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนนุใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นำ
แผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสำคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพ่ือนำมาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ประจำป พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนำเขาบรรจุไวในราง
ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ในปถัดไป 
 3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนำชุมชน 
 3. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 4. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 5. เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม 
 6. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคมระดับตำบลทาคลอ สำหรับใหประชาชนไดแสดง
ความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
6. วิธีดำเนินการ  
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 4. จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจ 
 5. ดำเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 6. จัดประชุมผูนำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกำหนด 
 7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
 8. จัดทำแผนชุมชนเพ่ือสงใหเทศบาลตำบลคลองจิก และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 9. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบล และจัดใหมีการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ระหวางตุลาคม 
2559 
8. งบประมาณดำเนนิการ 
 10,000.- บาท  
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปเทศบาล 
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ :  การดำเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอำนาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอำนวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื ่องราวรองทุกขเพื่อไว
สำหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนำมา
เปนขอมูลในการทำแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 2. เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 3. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ กับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรำคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
6. วิธีดำเนินการ   
 1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 3. นำเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปนและ
เรงดวน 
 4. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 036 – 715427 ทางโทรสารหมายเลข 036 – 715426  
 6.3 ทางเว็บไซต  
 6.4 ทางไปรษณีย 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจำสัปดาห/ประจำเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานของ
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  
 2. สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 3. แจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอำนาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
ท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 2. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนำขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดำเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
4. เปาหมายการดำเนินการ  
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ   
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทำการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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ลำดับท่ี 4 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนสวนงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีโดยตรงในการดูแลดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูใน
สภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะ
ท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรำคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมี
หนาท่ีเรงดำเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรำคาญนั้นเพ่ือแกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 2. เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 3. เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอนการดำเนินงานของเจาหนาท่ี 
4. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบล
ทาคลอ  
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ   
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ   
 1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดำเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรำคาญ 
 2. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรำคาญ 
 3. รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 4. ดำเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนำเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจำเปนและเรงดวน 
 5. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณีย 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) facebook 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 กองสวัสดิการและสังคม องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีสถิติจำนวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรำคาญเปนประจำทุกเดือน ทำใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 2. สามารถดำเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรำคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รอง
ทุกข 
 3. ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดำเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องคกรจัดทำแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กำหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบเทศบาล มีองคกร
ในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตำบลทาคลอ ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชุมประชาคม และ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ กำหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ  
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ  
 1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ บางตำแหนงในปจจุบันจะ
ครบวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กำหนด  
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ  
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล
ทาคลอ  เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทำรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เพ่ือใชเปน
แผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลทาคลอ ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสำคัญในการตอตานการทุจริต 
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       4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป ประจำปงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญท่ีจะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลคลองจิก
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลด
ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสำคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทำอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกำหนด โดยผูบริหารสามารถ
นำแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของ
การดำเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทำ
ใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ อยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 
 2. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 
 4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 5. เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองคการบริหารสวนตำบลทุกหนวยงาน องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีการดำเนินการ 
 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสำคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 
 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
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 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการกำหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 3. การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชำระลดนอยลง 
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ลำดับท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการจัดทำรายงานควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ จึงไดมี
การจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปนประจำทุกป 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกำหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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ลำดับท่ี 3 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน
อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน
ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กำหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุม
ท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดำเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด
จากการกำหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลคลองจิกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำ
ใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. วิธีดำเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
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 2. ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลxxxเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลและผูบริหาร
ทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 
 เทศบาลตำบลคลองจิก / 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
7. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
 3. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรอืการบริหารราชการตามชองทาง
ท่ีสามารถดำเนินการได 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทำงานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด
บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทำงานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิน
จากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 2. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 3. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 4. ในการบริหารจัดการตองทำอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทำงานของ
องคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดย
เปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และ
จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกำหนด เพ่ือนำเสนอผูบริหารทองถ่ิน และ
ประกาศสำเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ และดำเนินการอยางตอเนื่อง 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ี การดำเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจำไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชำนาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะ
ผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทำผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทำใหการ
แกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาว
ขางตน จึงจำเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีสำคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบรหิารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทำ
ผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินมีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
ของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต สำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก จึงไดจัดสงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองจิกเขารวมอบรมตามโครงการ
อบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ตามหลักสูตรของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินท่ีจัดข้ึน หรือหนวยงานตางๆท่ีดำเนินการจัดอบรม 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการ
ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทา
คลอ เขารับการอบรม 
 3. อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตามท่ีโครงการกำหนด 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 50,000.- บาท หรือตามโครงการกำหนด 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 2. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีความรูความเขาใจมิใหดำเนินกิจการท่ีเปน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สำหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ

ทุจริต 

ลำดับท่ี 1 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนท่ีทุกภาคสวน
ในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ 
ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
6. วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
 2. ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ และตามหมูบานในเขตตำบลทาคลอ 
 3. จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 4. บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 5. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 6. ดำเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
 5,000.- บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 2. นำเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแกไข 
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