


















แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี  4 
 

ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

มิติที่ 1  
การสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
      แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง 
      ฝ่ายบริหาร ข้าราชการเมืองฝ่ายสภา 
      ท้องถ่ินและฝ่ายประจ าขององค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรม 
    จริยธรรมแก่พนักงานส่วนต าบล 
    และพนักงานจ้าง 
2. กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบั ติตาม 
    ประมวลจริยธรรม 
3. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
    ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกัน 
    ผลประโยชน์ทับซ้อน    

50,000 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 
 
 
- 
 
 
- 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
      แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม 
    ต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาค 
    ประชาชน 
2. โครงการท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ 
    รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
3. โครงการเสริมสร้างศูนย์การเรียนรู้   
    เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 

10,000 
 

50,000 

- 
 
 

10,000 
 

100,000 

- 
 
 

10,000 
 

100,000 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
      แก่เด็กและเยาวชน 

1. โครงการฝึกอบรมพัฒนา    
    จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
2. โครงการหัวใจสีขาว โตไปไม่โกง 
    ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

10,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

10,000 
 

 

 รวม จ านวน 8 โครงการ จ านวน 130,000 บาท จ านวน 130,000 บาท จ านวน 130,000 บาท  
  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี  5 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 2  
การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมือง 
      ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านง 
    ทางการเมืองในการต่อต้าน 
    การทุจริตของผู้บริหาร 

- - -  

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ    
      ปฏิบัติราชการ 

1. กิจกรรมสร้างความโปรง่ใสใน 
    การบริหารงานบุคคลตาม 
    หลักคุณธรรม 
2. กิจกรรมสร้างความโปรง่ใสในการ 
    เลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. กิจกรรมควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
    และฎีกาเบิกเงิน 
4. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่าย 
    งบประมาณตามระบบ E-LAAS 
5. กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ 
    ต่อคุณภาพการให้บริการ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจ 
      หน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหาร   
      กิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. กิจกรรมจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและ 
    ระยะเวลาเกี่ยวกับการบริการ 
    ประชาชน 
2. มาตรการกระจายอ านาจการ 
    ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต 
    อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือ 
    ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจ 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล  
      ในการด าเนินกิจการ การประพฤติ   
      ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
    ตัวอย่าง 

- - -  

  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี  6 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 2  
การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
(ต่อ) 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ 
      รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. กิจกรรมจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ 
    ราชการ 
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรับ 
    การประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วย 
    ก ากับดูแล 
3. มาตรการการด าเนินการเก่ียวกับ 
    เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากร 
    ที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี 
    โดยมิชอบ 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

รวม จ านวน  12  โครงการ จ านวน  -  บาท จ านวน  -  บาท จ านวน  -  บาท  
  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี  7 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 3  
การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
      ในช่องทางที่เป็นการอ านวยความ 
      สะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม   
      ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
      ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน 

1. กิจกรรมจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    ของทางราชการ 

- - - 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและ 
      ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
      ของประชาชน 

1. โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน 
    และต าบล 
2. กิจกรรมจัดต้ังศูนย์รับเรื่อง 
    ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

10,000 
 
- 

10,000 
 
- 

10,000 
 
- 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
      บริหารกิจการขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถ่ิน 
 

1. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา 
    ท้องถ่ิน 
2. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชนในการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

รวม จ านวน  5  โครงการ จ านวน  10,000  บาท จ านวน  10,000  บาท จ านวน  10,000  บาท  
  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี  8 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

มิติที่ 4  
การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

4.1 การจัดวางระบบและรายงาน 
      การควบคุมภายใน ตามท่ี 
      คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
      ก าหนด 

1. กิจกรรมการจัดท าและรายงาน 
    การจัดท าระบบควบคุมภายใน 

- - 
 

-  

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี 
      ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ    
      การบริหารราชการตามช่องทางที ่
      สามารถด าเนินการได้ 

1. กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ 
    ของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน 
    ของเจ้าหน้าท่ี 
2. กิจกรรมการประกาศการใชจ้่าย 
    งบประมาณ 
3. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ    
      ของสภาท้องถ่ิน 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
    ศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
2. กิจกรรมส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจ 
    เก่ียวกับข้อบังคับการประชุม 
    สภาท้องถ่ิน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 
      ชุมชน(Community) และบูรณาการ 
      ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

1. กิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวังและ 
    ต่อต้านการทุจริต 
2. กิจกรรมองค์กรสดใสต่อต้าน 
    คอรัปชั่น 2 ม 2 ต (ไม่รับ ไม่ให้ 
    ติดตาม ตรวจสอบ) 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

รวม จ านวน  8  โครงการ จ านวน  -  บาท จ านวน  -  บาท จ านวน  -  บาท  
รวมทั้งสิ้น จ านวน  33  โครงการ จ านวน  140,000  บาท จ านวน  140,000  บาท จ านวน  140,000  บาท  

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี  9 
 

ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติฯ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ประกอบกับอนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติและคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้มีประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเครื่องก ากับความประพฤติของตนเอง 
 เพื่อให้การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างสอดคล้องตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วน
ต าบลตะโละจึงได้จัดท าโครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีอย่างไม่ขาดตก
บกพร่องตรงไปตรงมา 

3.2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
3.3 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  ของงาน มีมาตรฐาน 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
3.4 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีความซื่อสัตย์สุจริตและ

สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในองค์กร 
3.5 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
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5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ 
 6.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี 
 6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมความส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 

6.5 สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ตรงไปตรงมา 

10.2 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
10.3 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ 
10.4 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความ

ภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรในองค์กร 
10.5 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการท างาน 
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละ ส าหรับเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปราศจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน 
 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
จึงได้จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน  
 3.2 เพื่อใหพ้นักงานส่วนต าบลปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม 
 6.2 พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 6.4 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลยึดถือและปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 6.5 ยกย่องพนักงานส่วนต าบลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 6.6 ก ากับ ดูแล การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 6.7 สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรม 
 6.8 ช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองพนักงานส่วนต าบลท่ีปฏิบัติตนอย่างตามประมวลจริยธรรมอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ให้ถูกกล่ันแกล้ง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประมวลจริยธรรมมีมาตรฐาน เป็นปัจจุบัน สามารถถือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.2 พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี  13 
 

ล าดับท่ี 3  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ อีกท้ังยังได้ก าหนดกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ส าหรับเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยกรอบการประเมินดังกล่าวได้ก าหนดให้วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) เกี่ยวกับ 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นดัชนีช้ีวัดหนึ่งท่ีส าคัญในการประเมิน 
 เพื่อเป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
-2564) และปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงได้
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโละ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
3.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 3.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ         
กระบวนการจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.4 เพื่อการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.5 เพื่อจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.6 เพื่อรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโละ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะท างานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

6.2 วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
6.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.5 ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.6 จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.7 รายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

- 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สามารถวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
10.2 บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 10.3 บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.4 มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.5 มีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 40.6 มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ปัจจุบันพบว่าปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญของสังคมไทยคือการบริหารราชการแผ่นดินท่ีผิดพลาดและการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ซึ่งเกิดจากการท่ีข้าราชการประจ าและข้าราชการการเมืองส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบและไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างท่ัวถึง กล่าวคือไม่สามารถท าให้เป็นไป
ตามความหมายท่ีว่า “การเมืองและการบริหารราชการเป็นกระบวนการการจัดสรรบ่งปันทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม”  
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาค
ประชาชน เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนการแก้ปัญหามาเป็นการสร้างค่านิยมแบบใหม่ให้กับประชาชนโดยการสร้าง
จิตส านึกของความเป็นไทย ค่านิยมเพื่อการต่อต้านป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันและร่วมตรวจสอบบทบาทหน้าท่ี
ของข้าราชการประจ าและข้าราชการการเมืองให้เข้มข้นยิ่งขึ้น รวมถึงต้องสามารถจูงใจให้คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับของสังคมเข้าสู่ระบบราชการและระบบการเมืองอันเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะ
น าไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน 
 3.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบทบาทหน้าท่ีของข้าราชการ 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการเป็นสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 6.2 จัดท า/จัดหา ส่ือในการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน  

6.3 เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างค่านิยมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ผ่าน 
Social Media และส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ การลงพื้นท่ีพบปะประชาชนเพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต การสอดแทรกความรู้และรณรงค์การต่อต้านการทุจริตในระหว่างการด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีเป็นการ
รวมกลุ่มของประชาชนในต าบล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบทบาทหน้าท่ีของข้าราชการ 
 10.3 ประชาชนมีตระหนักถึงการเป็นสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นท่ีสีเขียว” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อเป็น
ของขวัญให้กับประชาชนท้ังประเทศและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด าเนินโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ
รักพื้นท่ีสีเขียว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่ วมในการสร้างเมืองน่าอยู่และเมืองสวยงาม 
(Beautified City) และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีส าคัญอันมีสาเหตุมาจากก๊าซเรือนกระจกท่ีเพิ่มขึ้น
จากการท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น สภาพ
อากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น น้ าท่วม แผ่นดินไหว พายุท่ีรุนแรง อากาศร้อน
ผิดปกติจนถึงขั้นท าให้คนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดต่างๆ เป็นต้น และในอนาคตคาดว่าผลกระทบจาก
ภาวะโลกร้อนจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องลดปัญหาภาวะโลกร้อนลงด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ 
การลดใช้พลังงาน และการปลูกต้นไม้ ซึ่งการปลูกต้นไม้ถือเป็นวิธีการท่ียั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน การสร้างเมืองน่าอยู่และเมืองสวยงาม (Beautified 
City) องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้จัดท าโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นท่ีสีเขียวขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน 
 3.2 เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในต าบลตะโละให้เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองสวยงาม 

3.3 เพื่อส่งเสริมแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะให้แก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลตะโละร่วมกันปลูกต้นไม้และร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 

พื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนให้กับประชาชน 
 6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยวิธีการต่าง ๆ 

6.3 ส่งเสริมแนวคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 6.4 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะให้แก่ประชาชน 
 6.5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ 
 6.6 จัดหาพันธุ์กล้าไม้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ 
 6.7 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละร่วมกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
 10.2 เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ 

10.3 ประชาชนสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 10.4 ประชาชนมีจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
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ล าดับท่ี 3  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “โครงการเสริมสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด ารัสแก่ 
ชาวไทยนับต้ังแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 
2540 โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เป็นแนวทางท่ีเน้นการเจริญเติบโตท่ีค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามศักยภาพท่ีมีอยู่จริง อย่างมีเหตุ มีผลเป็นขั้นเป็นตอน 
ด้วยความมั่นคงและเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท ให้สามารถด ารงอยู่ได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ นับเป็นกระบวนการมุ่งสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพ มั่นคงและยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน 
 3.2 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลตะโละ ต าบลปุลากง 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ 
 6.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.3 ด าเนินการตามโครงการโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก และส่งเสริมให้
ประชาชนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.4 สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2 ประชาชนมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.3 ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
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 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “โครงการอบรมฝึกอบรมจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 

เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ความมั่นคงของชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปัญญาท่ีดี
แล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต จึงจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  
มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพดังกล่าวนั้นถือเป็นหน้าท่ี
ของทุกองค์กรท่ีจะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมจริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 3.2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.3 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 3.4 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 3.5 เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการมีจิตสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีต าบลตะโละ และต าบลปุลากง 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 

ต าบลตะโละ ต าบลปุลากง 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ 
 6.2 ขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ฝึกอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 6.4 สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
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 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 10.2 เด็กและเยาวชนน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 10.5 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกและความตระหนักในการมีจิตสาธารณะ 
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “โครงการหัวใจสีขาว โตไปไม่โกง ต่อต้านคอร์รัปช่ัน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 

การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
ซึ่งการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพื่อท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีได้ผลท่ีสุด  

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินโครงการหัวใจสีขาว โตไปไม่โกง ต่อต้านคอร์รัปช่ัน เพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กนักเรียน ปลูกฝังจิตส านึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรโตไปไม่โกง 
 3.2 เพื่อน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
 3.3 เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็กนักเรียนมีค่านิยมตามหลักสูตรโตไปไม่โกง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ครู เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดส่งครูและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโตไปไม่โกง 
 6.2 น าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ครูและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรโตไปไม่โกง 
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 10.2 สามารถน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
 10.3 สามารถปลูกจิตส านึกให้เด็กนักเรียนมีค่านิยมตามหลักสูตรโตไปไม่โกง 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานท่ีมีความส าคัญยิ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาท่ัวทั้งประเทศ แต่ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา ท่ีได้สร้างความไม่สบายใจให้แก่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต
มาอย่างต่อเนื่องและในปี 2560 ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร เพื่อเป็นแสดงถึงการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดีและบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหารแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 3.2 เพื่อให้ผู้บริหารก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 3.3 เพื่อให้ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 4.2 มีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 6.2 แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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 6.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 6.4 ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 10.2 ผู้บริหารก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 10.3 ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักคุณธรรม เพื่อให้สามารถรองรับการ
กระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ ท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวม 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละเป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
 3.2 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 3.3 เพื่อป้องกันการส่ังการของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ 
 3.4 เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีท่ีได้รับค าส่ัง/นโยบายท่ีไม่เป็นธรรม 
 3.5 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คู่มือการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 6.2 รวบรวมมาตรฐานกลาง มาตรฐานท่ัวไป หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบล และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
 6.3 จัดท าคู่มือการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม 
 6.4 เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม 
 6.5 ติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
 10.2 บุคลากรในองค์กรสามารถเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
 10.3 ป้องกันการส่ังการของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ 
 10.4 มีแนวทางปฏิบัติกรณีท่ีได้รับค าส่ัง/นโยบายท่ีไม่เป็นธรรม 
 10.5 การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการเล่ือนขั้นเงินเดือน
เป็นล าดับต้นๆ ของการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรม
สร้างความโปร่งใสในการเล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อให้ระบบการเล่ือนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม 

3.2 เพื่อใหก้ารเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 3.3 เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อกล่ันกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ 
 6.4 คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวบรวมและเสนอผลการพิจารณา
กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาทบทวนผลการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีแนวทางปฏิบัติในการท างานและการเล่ือนขั้นเงินเดือนท่ีชัดเจนและเป็นธรรม 

10.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
 10.3 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
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ล าดับท่ี 3  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมควบคุมใบเสร็จรับเงินและฎีกาเบิกเงิน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ก าหนดให้การรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ช าระเงินทุกครั้งเว้นแต่การรับเงินท่ีมีเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุจ านวนเงินท่ี
ช าระอันมีลักษณะเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงินโดยให้หน่วยงานคลังจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบ
และตรวจสอบได้ การเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้หน่วยงานผู้เบิกขอเบิกกับหน่วยงานคลังโดยให้
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงลายมือช่ือเบิกเงินและวางฎีกาตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติในฎีกาเบิกเงิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกลงในสมุดเงินสดตามแบบท่ีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนด 
 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมควบคุมใบเสร็จรับเงินและฎีกาเบิกเงิน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและใบเสร็จรับเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ 
 3.2 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินและฎีกาเบิกเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ  
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้งบประมาณท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 4.2 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการรับเงินตามท่ีระเบียบก าหนด 
 6.2 ออกใบเสร็จรับเงินตามท่ีระเบียบก าหนด 
 6.3 จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 6.4 ปฏิบัติการเบิกเงินตามท่ีระเบียบก าหนด 
 6.5 วางฎีกาเบิกเงินตามท่ีระเบียบก าหนด 
 6.6 จัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี  31 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินและใบเสร็จรับเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ 
 10.2 สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินและฎีกาเบิกเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ 
 10.3 สามารถใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับท่ี 4  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System :  
E-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยระบบการท างาน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบ
รายจ่ายและระบบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนต าบลตะ
โละจึงได้ด าเนินกิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อมีการจัดท าบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้งบประมาณท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ 
 3.4 เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

บันทึกบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการจัดท าบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10.2 สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
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10.3 สามารถใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

ล าดับท่ี 5  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 การให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน อันจะน ามาซึ่งคุณภาพการให้บริ การท่ีดี 
ประชาชนมีความพึงพอใจนับเป็นการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการท่ี
รวดเร็วตามก าหนดเวลา เสมอภาคและมีความเป็นธรรม ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนิน
กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 3.2 เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
6.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สามารถประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ 
 10.2 สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
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 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาเกี่ยวกับการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วน
ราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิและระยะเวลาด าเนินการรวมท้ังรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องตรวจดูได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา
เกี่ยวกับการบริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนทราบขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 3.3 เพื่อจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช้ให้บริการ 
 3.4 เพื่อใหก้ารปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วประชาชนมีความพึงพอใจ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าแผนภูมิข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาเกี่ยวกับการบริการประชาชนปิดประกาศ ณ ท่ีท าการ 
6.2 เผยแพร่แผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาเกี่ยวกับการบริการประชาชนผ่าน Social Media 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนทราบข้อมูล ขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
 10.2 การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วประชาชนมีความพึงพอใจ 
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “มาตรการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือด าเนินการ
อื่นใดของผู้มีอ านาจ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการนัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต  
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้ด ารงต าแหน่งใดให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ท้ังนี้ใน
การกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้จัดท ามาตรการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทน หรือด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหาร 
 3.2 เพื่อให้การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบมีความชัดเจน 
 3.3 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 3.4 เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าส่ังมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการ
แทน 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท าค าส่ังมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติราชการแทน 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้รับมอบอ านาจทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท าหนังสือแจ้งให้บุคลากรในองค์กรทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
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 - 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สามารถกระจายอ านาจการตัดสินใจการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหาร 
 10.2 มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบมีความชัดเจน 
 10.3 สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 10.4 สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยก
ย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความประพฤติเป็นท่ีประจักษ์ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคคล
เหล่านั้นกระท าในส่ิงท่ีดีงามต่อไป และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่าง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความประพฤติเป็นท่ีประจักษ์ 
 3.2 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคคลตัวอย่าง 
 3.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมการกระท าในส่ิงท่ีดีงามให้กับประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 บุคคลตัวอย่างด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
 4.2 บุคคลตัวอย่างด้านการมีจิตสาธารณะ 
 4.3 บุคคลตัวอย่างด้านการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 สรรหาและคัดเลือกบุคคลตัวอย่างจากประชาชนในพื้นท่ีต าบลตะโละ 
6.2 มอบวุฒิบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ 
6.3 ประกาศการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ประชาชนทราบ 
6.4 เผยแพร่บุคคลตัวอย่างท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผ่าน Social Media 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เป็นยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความประพฤติเป็นท่ีประจักษ์ 
 10.2 เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคคลตัวอย่าง 
 10.3 เป็นการส่งเสริมการกระท าในส่ิงท่ีดีงามให้กับประชาชน 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ
ราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
โดยวิธีการอื่นใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการและก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละกับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ และให้มีการลงนามจัดท าทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ 
 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อใหทุ้กส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในทุกส่วนราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 มีข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาการป้องกันการเรียกร้อง 
ข้อแลกเปล่ียนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าท่ี ไม่เอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติ และให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เป็นธรรม 
 4.2 ส่วนราชการปฏิบัติตามข้อตกการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 
 
 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาการป้องกัน 
การเรียกร้องข้อแลกเปล่ียนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าท่ี ไม่เอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติ และให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม 

6.2 ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงการปฏิบัติราชการให้กับทุกส่วนการงาน   
6.3 ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
6.4 ใช้ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในทุกส่วนราชการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ 
 10.2 ทุกส่วนราชการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ท ุกส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 10.4 ใช้ข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในทุกส่วนราชการ 
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับดูแล” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 การตรวจสอบเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันและลดความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นกับทางราชการ การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท้ังภายในและภายนอกจึงถือเป็นเรื่องท่ีส าคัญ
และจ าเป็นยิ่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน 
ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับดูแล 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินและการตรวจสอบจากหน่วยก ากับดูแล 
 3.2 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการประเมินและการตรวจสอบให้กับหน่วยก ากับดูแล 
 3.3 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 3.4 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการมีการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโดยการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตและให้ความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลในการตรวจสอบ  
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับการประเมินและการตรวจสอบให้ทุกส่วนราชการ 
6.2 ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามท่ีหน่วยก ากับดูแลก าหนด 
6.3 ให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินในทุกรูปแบบ 
6.4 ให้ทุกส่วนราชการให้ความร่วมมือกับหน่วยก ากับดูแลในการตรวจสอบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทุกส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามท่ีหน่วยก ากับดูแลก าหนด 
 10.2 ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมรับการประเมินและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
 
ล าดับท่ี 3  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี 
โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 สืบเนื่องจากค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี  
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบช่อง
ทางการร้องเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวัง 
มิให้เจ้าหน้าท่ีกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจท่ีตนมีได้อีกทางหนึ่ง  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยึดมั่น ในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและ
ตระหนักถึงภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใส 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
6.2 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าท่ีโดยมิชอบ 
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6.3 ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตท่ีเหมาะสม 
6.4 ติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริต 
6.4 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมพัฒนา

ให้สามารถร้องเรียนได้ง่ายและสะดวก และมีวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ 

6.5 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.2 การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใส 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกขั้นตอน 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้ โดยอย่างน้อยต้องมีผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรง
ต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว นโยบายหรือการตีความท่ีไม่
เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลัง
ด าเนินการ คู่มือหรือค าส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน 
สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ จัดท าบริหาร
สาธารณะ มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี และข้อมูล
ข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการก าหนด 
 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามท่ีข้อก าหนดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 3.2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารงานด้านต่างๆ 
 3.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวของทางราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6.2 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์ 

ณ ท่ีท าการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จงัหวัดปัตตานี  46 
 

6.3 จัดเตรียม จัดหา ปรับปรุง พัฒนา ส่ือประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ 
6.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชน เช่น ข้อมูลการด าเนินงาน การบริหารงาน

บุคคล งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เว็บไซต์ Social Media การปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 10.2 ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ 
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 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “โครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้านและต าบล” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ได้ให้นิยามของแผนพัฒนาว่า แผนพัฒนาหมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
แผนท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท าหน้าท่ีในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ด าเนินการในยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีให้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา 
รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้จัดท าโครงการจัดท าประชาคมหมู่บ้านและต าบล เพื่อเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนการน าเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 3.2 เพื่อเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
 3.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.4 เพื่อส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนประชาคมตามสัดส่วนท่ีก าหนด 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ 
6.2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.3 จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
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6.4 สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ  
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้น าเสนอปัญหาความต้องการและข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 10.2 ได้เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
 10.3 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 10.4 ส่งเสริมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ี  
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ มีนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการให้บริการ
ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้ง
เบาะแส และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ได้หลากหลายช่องทาง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
3.3 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3.4 เพื่อรายงานการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ประชาชนทราบ 

 3.5 เพื่อตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์กับประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประกาศการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนรับ 
6.2 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6.3 จัดท าคู่มือการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6.4 พัฒนาช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
6.5 เผยแพร่ขั้นตอนการบริหารจัดการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนทราบ 
6.6 แก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้อง

ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
6.7 ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผล

การด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
6.8 แจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
6.9 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้

สาธารณชนทราบ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 10.2 สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์กับประชาชน 
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 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ได้ให้นิยามของแผนพัฒนาว่า แผนพัฒนาหมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
แผนท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภ อ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นท าหน้าท่ีในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ด าเนินการในยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีให้มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา 
รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตะ
โละจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการแต่งต้ังแทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยให้มีตัวแทนจากภาคประชาชนเป็นกรรมการ 
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการจากตัวแทนภาคประชาชน 
6.3 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงาน โครงการ และการด าเนินการตามโครงการ 
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ได้ให้นิยามของแผนพัฒนาว่า แผนพัฒนาหมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
แผนท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ให้มีคณะกรรมพัฒนาการท้องถิ่นท าหน้าท่ีในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ด าเนินการในยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง และให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลและรายงานผล และเสนอแนะความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้องท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคมของทุกปี  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการแต่งต้ังแทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้มีตัวแทนจากภาคประชาชน
เป็นกรรมการ 

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของกรรมการจากตัวแทนภาคประชาชน 
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6.3 ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน 

6.4 น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
ได้ให้ความหมายของการควบคุมภายในว่า เป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้ก ากับดูและฝ่ายบริหารและบุคลากรของ
หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี โดยได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นแนวทาง และรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินแล้วแต่กรณี ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมการจัดท าและรายงานการจัดท า
ระบบควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีการจัดวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

3.2 เพื่อให้มกีารติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานการควบคุมภายใน 
3.3 เพื่อสามารถน าผลการควบคุมภายในมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการวางระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดวางระบบควบคุมภายใน 
6.2 ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
6.3 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
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6.4 น าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
6.5 รายงานการควบคุมภายใน 
6.6 เผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีการวางระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถน าผลการควบคุมภายในมาใช้ในการป้องกัน  
การทุจริต 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญในการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและการมีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงส าคัญ  
อันจะน ามาซึ่งคุณภาพการให้บริการท่ีดี ประชาชนมีความพึงพอใจ นับเป็นการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการท่ีรวดเร็วตามก าหนดเวลา เสมอภาคและมีความเป็นธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 3.2 เพื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการบริหารงานบุคคล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 4.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
6.2 น าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการบริหารงานบุคคล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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10.1 สามารถประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 10.2 สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการบริหารงานบุคคล 
 
ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมการประกาศการใช้จ่ายงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 ก าหนดให้เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและให้มีการประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้ว การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ และเมื่อส้ินปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงาน
การรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณท่ีส้ินสุดนั้นท้ังงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ 
 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ท่ีสามารถด าเนินการได้ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมการประกาศการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ก ากับดูแล งบประมาณ 
 3.3 เพื่อเผยแพร่รายละเอียดการใช้งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 4.2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 4.3 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับ 
 4.4 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
 4.5 รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
 4.6 รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ 
6.2 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีผู้มีอ านาจอนุมัติให้ประชาชนทราบ 
6.3 ประกาศการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงประมาณการรายรับผู้มีอ านาจอนุมัติให้ประชาชนทราบ 
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6.4 ประกาศการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายผู้มีอ านาจอนุมัติให้ประชาชนทราบ 
6.5 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเมื่อส้ินปีงบประมาณให้ประชาชนทราบ 
6.5 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินนอกประมาณเมื่อส้ินปีงบประมาณให้ประชาชนทราบ 
6.6 ประกาศรายงานการจ่ายรับเงินนอกงบประมาณเมื่อส้ินปีงบประมาณให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแล งบประมาณ 
 10.3 เป็นการเผยแพร่รายละเอียดการใช้งบประมาณให้ประชาชนทราบ 
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ล าดับท่ี 3  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดท่ี 2 มาตรท่ี 16 บัญญัติ
ว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ และในการด าเนินการดังกล่าว
คณะกรรมการร่วมมือป้องกันการทุจริตอาจก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงตามโครงการความร่วมมือป้องกันการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
 3.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ก ากับดูแล จัดหาพัสดุ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

แต่งต้ังตัวแทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
 10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 10.3 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแล การจัดหาพัสดุ 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2552 บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งถือได้ว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
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 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2552 บัญญัติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งมีการประชุมสภา
ท้องถิ่นเป็นกลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนการปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น เพื่อให้การประชุมสภาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 

3.2 เพื่อให้การประชุมสภาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 4.2 คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าคู่มือการประชุมสภาท้องถิ่นและส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการจัดท าคู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น 

10.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น 

10.3 ประชุมสภาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  
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 4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

ล าดับท่ี 1  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 

การทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ีสะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรัก
ความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้เกิดชุมชนต่อต้านการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเผยแพร่หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพื่อส่งเสริมชุมชนให้เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลตะโละและต าบลปุลากง 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 

เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมชุมชนให้เฝ้าระวังการทุจริตผ่าน
ช่องทางและส่ือต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการเผยแพร่หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
 10.2 ชุมชนมีการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับท่ี 2  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 “กิจกรรมองค์กรสดใสต่อต้านคอรัปช่ัน 2 ม 2 ต (ไม่รับ ไม่ให้ ติดตาม ตรวจสอบ)” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาโครงการ 

ปัจจุบันพบว่าปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญของสังคมไทยคือการบริหารราชการแผ่นดินท่ีผิดพลาดและการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ซึ่งเกิดจากการท่ีข้าราชการประจ าและข้าราชการการเมืองส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบและไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างท่ัวถึง กล่าวคือไม่สามารถท าให้เป็นไป
ตามความหมายท่ีว่า “การเมืองและการบริหารราชการเป็นกระบวนการการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดให้กับทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” การท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนนั้นข้าราชการ
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ อีกท้ังยังต้อง
ขยายค่านิยมดังกล่าวให้ท่ัวถึงทุกองค์กร และต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกองค์กร ทุกภาคส่วน บูรณาการร่วมกัน
ในการต่อต้านการทุจริต ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจึงได้ด าเนินกิจกรรมองค์กรสดใสต่อต้านคอรัปช่ัน 
2 ม 2 ต เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตในพื้นท่ี 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกภาคส่วน ในต าบลตะโละและต าบลปุลากง 
5. พื้นท่ีด าเนินการ 

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งต้ังตัวแทนทุกภาคส่วนเป็นเครือข่ายความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตในพื้นท่ี 
 6.2 เปิดโอกาสให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 
 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายร่วมตรวจสอบองค์กรสดใส 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 - 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการบูรณาการการต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
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10.2 มีเครือข่ายความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตในพื้นท่ี 
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