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ส่วนที่ ๑  

บทน ำ 

๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีส าคัญ จึงต้องมีหลักการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักการบริหารที่มีกระแสส าคัญในช่วงนี้ คือ การบริหารโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ในปี ๒๕๔๖ รัฐได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ซึ่งในมาตรา ๕๒ ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางการของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อชุมชน เป็นองค์กรพ้ืนฐาน
ของการบริหารงานภาครัฐและเป็นกลไกลที่ส าคัญต่อชุมชน เป็นองค์กรพ้ืนฐานของการบริหารงานภาครัฐและ
เป็นกลไกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในระดับต าบล ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพสูงมาก
ในการบริหารงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดกับประชาชน จึงสามารถทราบความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีรวมถึงยังรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีความคล่องตัวในการ
บริหารงานและยังเป็นองค์กรที่สามารถระดมสรรพก าลังจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการสะท้อนปัญหาและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว จาก
การศึกษาและวิเคราะห์ของนักวิชาการต่าง ๆ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่มีการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวงมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยนักการเมืองท้องถิ่นร่วมมือกับข้าราชการ โดยปัญหาการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลุกลามเกิดข้ึนมากในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการหยั่งรากฝังลึกของ
ขบวนการทุจริตในสังคม ทั้งในเมืองและในชนบท โดยมีรายงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

หลักกำรและเหตุผล  

ปัญหาคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วหรือประเทศท่ีด้อยพัฒนา และการคอร์รัปชั่นได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของ
หลายประเทศ โดยปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่า
หลายประเทศได้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณณรงค์ จากองค์กรของรัฐ
หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ ธนาคารโลกและภาคประชาชน ที่ต่างเห็นพ้องกันว่า
การคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่นาไปสู่ความยากจนและเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาอย่างแท้จริง ปัจจุบัน
ประชาชน คนไทยมีมุมมองในเรื่องค่านิยมที่ผิด ยกย่องคน ร่ารวย มีอิทธิพล มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ให้
การเคารพนับถือและมองว่าเป็นคนดีเสมอ แต่ละคนมีความคิดว่าจะได้ พ่ึงพาอาศัยอุปถัมภ์ ค้าจุนกัน โดยไม่
คิดถึงความถูกต้องในสังคม ปัจจุบันได้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการอุปถัมภ์ มาเป็นสภาพการตอบแทน
ผลประโยชน ์ ซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นในหลายรูปแบบ ฝังรากลึกต่อการแก้ไข ปัญหา
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ส่วนใหญ่ เกิดมาจากการใช้ อ านาจแสวงหาประโยชน์  ส าหรับตนเองหรือพวกพ้องในทางปกครองของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นับวันจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดข้ึนเป็นจานวนมากในสังคมไทย เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการค้าต่าง ๆ การจัดซื้อนม
โรงเรียน การจัดซื้อยาของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข การยักยอกทรัพย์สินทางราชการ จนดูเสมือนว่า
สังคมไทยในปัจจุบันเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติไปแล้วจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีคาครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สานักงาน ป.ป.ช. จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยด าเนินการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
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วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน  

๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ใช้เป็นแนวกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๓. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็ง  

๔. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันละตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๕. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง  

เป้ำหมำย  

๑. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนประชาชน มีจิตสานึกใน
เรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ  

๒.องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าหน้าที่และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง  

๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต  

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม  

๕. องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 

๑. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความ ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  

๒. ประชาชนมีจิตสานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๓. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 



~ ๔ ~ 
 

 

    ส่วนที ่๒  
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

จากสถานการณก์ารทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคลองกับสภาพ
ปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
โดยจะตองสามารถตอบโจทย์ตอบปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้อง
เผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่วาจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เขามามีสวนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่
กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกงบประมาณ  

ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
เขม็แข็งเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเท่าสากล  

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต 

(Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น

สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  

พันธกิจ  

       “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการ  
                 และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”  

การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการด าเนินงาน
จากเดิมไปสู่กระบวนการท างานแบบบูรณาการทั้งระบบโดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของ
ประชาชนที่นอกจากตนเองจะไม่กระท าการทุจริตแล้วจะต้องไม่อดทนตอการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีก
ต่อไป ประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจ านง ทาง
การเมืองของประชาชนที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต จะต้องได้รับการสานต่อจากฝ่าย
การเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ การขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปรงใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันกลไก
การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไววางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าจะ
สามารถเป็นผู้ปกป้องผลประโยชนของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปรงใสของประเทศไทยในทุกมิติให้มีมาตรฐานตามอนุสัญญา 
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สหประชาชาติวาด้วยการตอต้านการทุจริต ค.ศ.๒๐๐๓ (United Nations Convention against 
Corruption : UNCAC) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

ยุทธศำสตร์  
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  
ยุทธศำสตร์ “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” เป็นแนวยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการ
ปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วง
ชั้น ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
การด าเนินการงานผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่กล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ 
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ อันจะนามาสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนส่งเสริมและสร้างบทบาทของสื่อมวลชน กลุ่มทางสังคมและองค์กรวิชาชีพใน
การสร้างความโปร่งใส ด้วยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแนวทางท่ีได้จาก 
“Benchmarking”  
กลยุทธ์  
๑. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นท่ี  
๓. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
กลยุทธ์  
๑. การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
๒. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
๓. การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๔. การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย  
กลยุทธ์  
๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานได้ทุกขั้นตอน  
๒. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของหน่วยงาน  
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
กลยุทธ์  
๑. การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่หน่วยตรวจสอบก าหนด  
๒. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
๓. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
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แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโตนด 

 ส่วนที่ ๒ 
มิติ ภำรกิจ 

          ตำมมิติ 
โครงกำร/กิจกรรม 

มำตรกำร 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  

หมำยเหตุ งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

มิติที่ ๑ 
๑. การสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสานึก 
และความตระหนักแก่ 
บุคลากร ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ 
ฝ่ายประจ าขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑)โครงการ ฝึกอบรมจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ผู้แทนส่วนราชการและผู้น าชุมชน 
๒) โครงการส่งเสริมปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๓) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเพื่อต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๔) ส่งเสริมมาตรการจัดท าคู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) ปลูกจิตส านึกบุคลากรในการ รักษาประโยชน์สาธารณะ 
ปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาล  
๖) โครงการปลูกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี 
๗) โครงการส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลให้มีจิตส านึกคุณธรรม 
จริยธรรมความ ซื่อสัตย์สุจริตมีค่านิยมตามหลัก ๑๒ ประการ
น าสู่การปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ ภำรกิจ 
          ตำมมิติ 

โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
๑. การสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๒ การสร้างจิตสานึก 
และความตระหนักแก่
ประชาชนในทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

๘) โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เขตองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด 
๙) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

     
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 ๑.๓การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑๐) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม         จ ำนวน    ๑๐   โครงกำร      



~ ๙ ~ 
 

มิติ ภำรกิจ 
          ตำมมิติ 

โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมำยเหตุ 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
 

มิติที่ ๒ 
๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านง ทาง
การเมืองในการ ต่อต้าน
การทุจริต ของผู้บริหาร  
 

๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
 
 
 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๒มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ 

๒) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล 
๓) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก องค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัด อบต. และ หัวหน้าส่วนราชการ  
๔) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน 
๕) กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  
๖) กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ  
๗) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ จัดซื้อ-จัดจ้าง  
๘) มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการ ประชาชน 
 
 
 
 

     
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 



~ ๑๐ ~ 
 

มิติ ภำรกิจ 
            ตำมมิต ิ

โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
มิติที่ ๒ 
๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้  
ดุลยพินิจและใช้ อ านาจหน้าที่
ตาม หลักการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

๙) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑๐) มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๑๑) มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลโตนด 
๑๒) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายก องค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

     
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ แก่
หน่วยงาน/บุคคล ในการด า 
เนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติ ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
บริหารส่วนต าบลโตนด ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  
 
 
 

๑๓) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และให้บริการประชาชนดีเด่น  
 
 
 
 
 
 
 

    ไมใช้
งบประมาณ 



~ ๑๑ ~ 
 

มิติ ภำรกิจ 
            ตำมมิติ 

โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
มิติที่ ๒ 
๒. การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๒.๕ มาตรการ จัดการ ใน
กรณีได้ ทราบหรือรับ แจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ การทุจริต  

๑๔) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
๑๕) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน”  
๑๖) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา เจ้าหน้าที่ของ อบต.
โตนด ว่าทุจริตและปฏิบัติ ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ ำนวน  ๑๖  โครงกำร      



~ ๑๒ ~ 
 

มิติ ภำรกิจ 
            ตำมมิต ิ

โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
มิติที่ ๓ 
๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
  

๑)ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด 
๒)จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๓)กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๔)มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
๕)กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๖) มาตรการ “จัดให้มีช่องทาง ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๗) กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 

     
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 



~ ๑๓ ~ 
 

มิติ ภำรกิจ 
            ตำมมิต ิ

โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
มิติที่ ๓ 
๓. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๘)กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโตนด 
๙)โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเคลื่อนที่บริการ
ด้วยใจรับใช้ประชาชน 
๑๐) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ 
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๑) โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 
๑๒) โครงการปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 
๑๓) โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
๑๔) โครงการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
๑๕) กิจกรรมประเมินผลการปฎิบัติราชการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ ำนวน ๑๕ โครงกำร      



~ ๑๔ ~ 
 

มิติ ภำรกิจ 
            ตำมมิต ิ

โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
มิติที่ ๔ 
๔. การเสริมสร้าง
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด  

๑) กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

    ไม่ใช้
งบประมำณ 

๔.๒ การสนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

๒) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

๓) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๕) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
 
 
 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 



~ ๑๕ ~ 
 

มิติ ภำรกิจ 
            ตำมมิต ิ

โครงกำร/กิจกรรม 
มำตรกำร 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  
หมำยเหตุ งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
มิติที่ ๔ 
๔. การเสริมสร้าง
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต  

๖) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
๗) มีป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

    ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม จ ำนวน  ๗  โครงกำร      

 
 



~ ๑๖ ~ 
 

                                 ส่วนที่ ๓ 
 รำยละเอียดโครงกำร/กจิกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ  

............................................................... 
มิติที ่๑ กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต  

๑.๑ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑.๑.๑ สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น  
 
ล ำดับที่ ๑  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๒. หลักกำรและเหตุผล  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับ
กระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การ
จัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑  มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕  ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกท่ีดี
ในการปฏิบัติงาน   ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงไดท้ าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑  เพ่ือปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
และในการปฏิบัติราชการ  

๓.๒ เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล  

 



~ ๑๗ ~ 
 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร  
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ  
๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

โตนด บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
๖.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเหน็

คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เชน่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายท า
นแก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

๖.๓ การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด  
๗. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  

๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  

๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม  

๑๐.๓ สร้างภาพลักษณท์ี่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

ล ำดับที่ ๒  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

๒. หลักกำรและเหตุผล  
บคุลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า

ต่อไป ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มี

ความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใด ๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ      ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ

หรือประสบการณ์ทีจ่ าเป็นในการทางาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจาก

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกัน

การทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตาม

ต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกท่ีดี มี

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ

งาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว

ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และ

สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล

โตนดขึ้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มี

จรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อบังคับบัญชาและต่อ

ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าการป้องกันการทุจริตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้

อย่างถูกต้อง  
๒.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพ่ือนร่วมต่อผู้มา

ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
๒.๔ เพ่ือให้มีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 



~ ๑๙ ~ 
 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ป ี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๗. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร  
๗.๑ ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
๗.๒ จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
๗.๓ เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด

ความเหมาะสม  
๗.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
๗.๕ วัดและประเมินผลโครงการฯ  

๘. งบประมำณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในอย่างแท้จริง  
๑๐.๒ บุคลากรสามารถปรับน ามาใช้ในการปฏิบัติและการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
๑๐.๓ ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการทางาน ต่อ

เพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

ล ำดับที่ ๓  
๑. ชือ่โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ปัญหาจริยธรรมมักถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดจากจิตส านึกของบุคคล น้อยนักที่จะเห็นว่าเป็น
ปัญหาหลักส าคัญของประเทศเหมือนปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพราะการแก้ปัญหาจริยธรรม ไม่สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้ ประกอบกับปัจจุบันปัญหาจริยธรรมและการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความ
สลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นล าดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลกแยกจนท าให้คนไทย ไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดดี
ชั่วได้ จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟ้ืนฟูคนในชาติให้มีจิตส านึกที่ดีร่วมกันด้วยกลยุทธ์การสร้างคนคุณภาพและ
สังคมคุณธรรมให้สามารถต้านท้านต่อกระแสวัตถุนิยมในสังคม ยุคปัจจุบัน  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีจะส่งเสริมสนับสนุน สร้างค่านิยมของสังคม
ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องชอบธรรม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ให้ตระหนักในการเป็น
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ที่ดีต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยมุ่งประสงค์ให้ทุกคนเป็นข้าราชการ หรือพนักงานที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมัน่ในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การมีคุณธรรม จริยธรรม 
การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้  
๑) การยดึมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

ดังนั้น จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง รวมทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ๆ 
ภายในพ้ืนที่ต าบลโตนด  และประชาชนภายในต าบลโตนด 
๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
๓.๓ เพ่ือสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
๓.๔ เพ่ือสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔. เป้ำหมำย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
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๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ 
ในการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวช้ีวัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนโตนด  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย

ใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ ๗๐  
ผลลัพธ์  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเกิด

จิตสานึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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๑.๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม  
   ล ำดับที่ ๔  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท าประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ก าหนดให้
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ       อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม , มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด” ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล  

๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
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๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  

๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร 

๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
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ล ำดับที่ ๕  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง  

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ตลอดจนพนักงานจ้าง  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า ๓ เรื่องข้ึนไป  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๑.รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสานึก 

๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่าง ๆ 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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๑.๑.๓ สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือกำร มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ล ำดับที ่๖  
๑. ชือ่โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ ซึ่งมาตรา ๑๐๐ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ดารงต าแหน่งทาง
การเมืองหรือผู้ดารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม และตามมาตรา ๑๐๓ ก าหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติให้รับได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นาสู่การ
คอร์รัปชั่น เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่าง ๆ ที่นาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น 
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ตระหนักในการดารงตนตามอ านาจหน้าที่และกรอบของกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงจัด
กิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะมี
แบบทดสอบเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แก่บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด  

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะนามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  

๓.๓ เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสต่าง ๆ มีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
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๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ท าแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 

๑๐๐ และ ๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด ำเนินกำร  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. 
มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ลงในโทรศัพท์ จากนั้นก็ลงทะเบียนในระบบเพ่ือเข้าท าแบบทดสอบ  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ท าแบบทดสอบที่อยู่ในแอพพลิเคชั่นกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 
๑๐๐ และ ๑๐๓ ได้ถูกต้องทุกข้อ 
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    ล ำดับที่ ๗  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๒. หลักกำรและเหตุผล  

รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เชน่ ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ และองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน * ด้าน อันรวมถึง 
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการพัฒนาและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใส
สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
 



~ ๒๘ ~ 
 

๖. วิธีด ำเนินกำร  
๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง  
๔. จดัท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 
 

    ล ำดับที่ ๘  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่
ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้าไปดารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปท านหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้พนักงานทุกคนทางานโดย
ยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด 

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีจิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอด
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
๔. เป้ำหมำย  

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 



~ ๓๐ ~ 
 

 ๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  
จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวชี้วัด  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลลัพธ์  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๑ ~ 
 

๑.๒ กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น  
    ล ำดับที่ ๙  
๑. ชือ่โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพ้ืนที่ต าบลโตนด  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ท าให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะ
ตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก จึงได้ร่วมมือกัน
ป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็น
แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้
พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ต าบลโตนด ” 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และเพ่ือ
ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคล 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน  

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน
ต าบลโตนด  

๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน  

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่
ประชาชน 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๕๐๐ ต้น  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินงำน  

๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม  

๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ
ปลูกต้นไม้  
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๖.๓ จัดกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
๖.๔ ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น  
๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดย  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๐.๒ ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
๑๐.๓ ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๐.๔ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน 
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     ล ำดับที่ ๑๐ 
 ๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตก
ถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกนิ” และขณะ เดียวกันก็เป็นการปู
พ้ืนฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่ง
พัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจน
อย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การ
พ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย 
ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลโตนด 
๓.๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับคนยากจนในต าบลโตนด 
๓.๓ สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
๓.๔ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลโตนด 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
๖.๒ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ 
๖.๓ ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
๖.๔ ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
๕๐,๐๐๐ บาท  
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๙. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
๑๐.๒ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
๑๐.๓ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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มิติที ่๒ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  

๒.๑ แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร  
    ล ำดับที่ ๑  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ ที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต 
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความชมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
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เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทาง ที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

๔.๑ ประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๓ มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด  

๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
๖.๓ จัดตั้งคณะทางานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๔ ประชุมคณะทางานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

 



~ 37 ~ 
 

 
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จ านวน ๑ ฉบับ  

๑๐.๒ ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๒.๒ มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ล ำดับที่ ๒  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
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๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสมีา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

๑๐.๒ ผลลัพธ์  
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่า 

๙๐ % 

- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
  ไม่ต่ ากว่าระดับ ๓  

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ได้ 
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ล ำดับที ่๓  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด และหัวหน้าส่วนราชการ  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงาน มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มาตรา ๖๐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา ๖๐/๑ 
ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
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ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง มี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนดขึ้น  

 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
๓.๓  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ  

๖.๒จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  

๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ  
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๑๐.๒ ผลลัพธ์  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
ล ำดับที่ ๔  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไดก้ าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้
เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

๓. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

๖. วิธีด ำเนินกำร  
๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบล โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
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๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณา

ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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ล ำดับที่ ๕  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง  

๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ บุคลากรสังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ล ำดับที ่๖  

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

๒. หลักกำรและเหตุผล  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๘  

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  

๖. วิธีด ำเนินกำร  
๖.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

ในการจัดหาพัสดุ  
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ล ำดับที ่๗  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

๒. หลักกำรและเหตุผล  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า

บริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบล จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน       จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ทีก่ าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา มาตรา ๖๙/๑ 
ทีก่ าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ทีก่ าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนดเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จงึมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนดทุกโครงการและกิจกรรม  

๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่

ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
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 ๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
๖.๒ นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
๑๐.๒ ผลลัพธ์  
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการที่

จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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ล ำดับที่ ๘  

๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
 

๒. หลักกำรและเหตุผล  
ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความ
เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนา
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดย
ไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับ
มาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้  

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด จึงมี
การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่าง มี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร  
๖.๑ จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น  
๖.๒ จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
 



~ 49 ~ 
 

 
 
๖.๓ จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับผู้

พิการ  
๖.๔ จัดให้มีป้ายอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 50 ~ 
 

 

๒.๓ มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลกักำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
ล ำดับที่ ๙  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๒. หลักกำรและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมิน
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลต าบล
โตนด จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนดให้สั้นลงมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ีต าบลโตนด  
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใด 
ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
 
 
 



~ 51 ~ 
 

 
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด ที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ  

๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้บริหารทราบ  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  

๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
๑๐.๔ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนดเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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ล ำดับที่ ๑๐  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัต ิอนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายใน องค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งาน ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
๔. เป้ำหมำย  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  
๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนดทุกส่วน  
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ล ำดับที่ ๑๑ 
 ๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้ง
มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิ
ชอบในขั้นตอนต่าง ๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลโตนด จึงไดก้ าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  
๓. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓.๒ เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๑ เรื่อง  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  
๖.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา  
๖.๒ ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ล ำดับที่ ๑๒  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มอี านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจ มีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ทีก่ าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๘(๒) เตรส ทีก่ าหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มาตรา ๔๘ สัตตรส ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๔๘ วีสติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมี
อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับ 
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕  
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
๔. เป้ำหมำย  

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 

๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ  

๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผดิชอบโครงกำร  
งานบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผลผลิต  

มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ  
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๑๐.๒ ผลลัพธ์  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 

๒.๔ กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์  
ล ำดับที่ ๑๓  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และให้บริการประชาชนดีเด่น  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกท่ีจะตอบสนองคุณ
แผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนาพระราชจริยวัตร 
พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มกาลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่
ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ดังนี้  

ประการที่ ๑ คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม  

ประการที่ ๒ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น  
ประการที่ ๓ คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ

ประการใด  
ประการที่ ๔ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย ของตน 

เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  
คุณธรรม ๔ ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะ

ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค์  
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คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนามา ซ่ึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ
ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  

๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม 
ที่พึงละเว้น  

๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการมอบโล่ 
การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไป
กับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้กระท าดี  

๓.การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญคือตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นาในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนาผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

๔. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งจะนาไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ  

๕. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็น
แนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง  

๖. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วิดทีัศน์ เป็นต้น  

๗. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถนามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือการ
ให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง  

๘. น าหลักธรรมหรือคาสอนของศาสนาต่าง ๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดท าโครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานองค์การ 
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บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชย
หรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความ
คุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลห้วยโพธิ์ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

๓.๒ เพ่ือเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ  
๓.๓ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๔ เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
๔.๑ คัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
๔.๒ คัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ปีละ ๑ ครั้ง  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา บริหารส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชู
เกียรติมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้าง
ความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลห้วยโพธิ์ ได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

๓.๒ เพ่ือเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ  
๓.๓ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๔ เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
๔.๑ คัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
๔.๒ คัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ปีละ ๑ ครั้ง  
 



~ 59 ~ 
 

 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
๖.๒ เพ่ือให้ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
๖.๔ ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

๖.๕ ด าเนินการตามโครงการ  
๖.๖ ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
๖.๗ จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้

เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 60 ~ 
 

 

๒.๕ มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต  
ล ำดับที่ ๑๔  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนาไปสู่องค์กร ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต
และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

๖. วิธีด ำเนินกำร  
๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ล ำดับที ่๑๕  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโตนดตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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ล ำดับที่ ๑๖  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  

๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
๔. เป้ำหมำย  

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
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๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ  
๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการด าเนินการภายใน ๕ วัน  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที 
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มิติที ่๓ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้ 

มีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทุกข้ันตอน 
ล ำดับที่ ๑  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ทีท่ า
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของรัฐ  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้ให้มี
สถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด ให้บริการ ณ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง
ตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโตนด  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จ านวน ๑ แห่ง 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  

๖. วิธีด ำเนินกำร  
๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับทีก่ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกบัการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
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๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
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ล ำดับที่ ๒  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และเพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน
ร่วม สามารถตรวจสอบได้  
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด  

๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น  
๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

๔. เป้ำหมำย  
๑. คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโตนด จ านวน ๑ เล่ม  
๒. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
๖.๑ จัดท าร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ  
๖.๒ จัดท าร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
๖.๓ เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ  

๗. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร  
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  

๘. งบประมำณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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๙. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 70 ~ 
 

 
ล ำดับที่ ๓  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด  
ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนดและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน ๖๐ คน  
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ ๘๐  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

๖. วิธีด ำเนินกำร  
ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม  
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร  
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ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ล ำดับที ่๔  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 ๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ ประเภท

ขึ้นไป  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น    ๒) งบประมาณรายจ่ายประจาปี  

๓) แผนการด าเนินงาน    ๔) แผนอัตรากาลัง  

๕) แผนการจัดหาพัสดุ    ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  

๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  

๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน   ๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

๑๑) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี      ๑๒) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ  

๑๓) ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

ล ำดับที ่๕  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อ จัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ล ำดับที ่๖  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ทีท่ าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี ้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
๓.๓ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

๖. วิธีด ำเนินกำร  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ที่อยู่ตามชุมชน/หมู่บ้าน  
๓. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 
๕. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
๗. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ของ อปท.  
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ล ำดับที ่๗  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้
ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน 
สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่
ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคญั ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม  
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  

๒. เพ่ือสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๔. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
๕. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

๔. เป้ำหมำย  
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ
อย่างกว้างขวาง  

๔.๑ จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  
๔.๒ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน  
๔.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
๔.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์  
๔.๕ เสียงตามสาย  
๔.๖ อ่ืน ๆ  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
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๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ  
๖.๒ ด าเนินการประชุม  
๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ  
๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ  
๖.๕ ติดตามและประเมินผลโครงการ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โดยก าหนด

ตัวชี้วัด ดังนี้  
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด และมีความพึง

พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 ล ำดับที่ ๘  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน

พ้ืนที่  
๔. เป้ำหมำย  

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
๕. พืน้ทีด่ ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
๖.๓ นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน  
๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
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๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้องทุกข์/
ร้องเรียน ดังนี้  
๗.๑ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๗.๒ ทางโทรศัพท์ / โทรสารหมายเลข ๐๔๔ ๙๕๕๕๓๕  
๗.๓ ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ มีสถิตจิ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๑๐.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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ล ำดับที่ ๙  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ บริการด้วยใจรับใช้ประชาชน เพ่ือส ารวจความ
ต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง 
และให้บริการงานด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชน
โดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ทีท่ าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  

๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที่  
๔. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์  

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ด าเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๑. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดทั้งหมด  
๔. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่   
๕. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
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๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย  
๗. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
๘. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ มีสถิตจิ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลหนองงูเหลือม  ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด อย่างทั่วถึง  

๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลหนองงูเหลือม มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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ล ำดับที่ ๑๐  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วนั  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
๔. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีกำรด ำเนินกำร  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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๓.๓ กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ล ำดับที่ ๑๑  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โดยงานนโยบายและ
แผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ขึ้น  
๓. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดและ
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนา ที ่ประชาคม และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คณะ  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดบางต าแหน่ง ในปัจจุบัน
จะครบวาระการดารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดจึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ทีก่ าหนด  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนดเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
และร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลห้วยโพธิ ์ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และ
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ล ำดับที่ ๑๒  
๑.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม /มำตรกำร   

โครงการป้องกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตย์สร้างความปองดองสมานฉันท์ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

หัวใจส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
และเพ่ือประชาชน ก็คือการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง การบริหารอย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การร่วมกันคิด ตัดสินใจ ด าเนินการตลอดจนการการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความสุจริตโปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่สามารถด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่แตกแยกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความปองดอง และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารชุดปัจจุบันที่ก าหนดไว้ว่า “รับฟังทุก
ปัญหาให้ประชามีส่วนร่วม บริหารด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส” ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โดยเฉพาะทางด้าน
ประชาธิปไตย การปองดอง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
รวมถึง การแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลัก
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐควบคู่ไปด้วยจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์
ประชาธิปไตย ขึ้น   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิตบน
ฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน   แนวทางการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการ
ทุจริตสภาพปัญหา/ความต้องการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์และน าความรู้ที่ได้รับไปสู่การแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรมเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องดาเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ 
ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด โดยเฉพาะทางด้านประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทาง อ้อม
ในลักษณะของการร่วมรับรู้ร่วมคิด ร่วมทา รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในการ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดและ บุคลากร
ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ได้มีส่วนร่วมกับประชาชนในการก าหนดแนวนโยบายด้านการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านงบประมาณ ด้านบทบาทอ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณภัย รวมถึงด้านประชาธิปไตย เป็นต้น 
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๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เยาวชน 

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

๖. วิธีด ำเนินกำร 
๖.๑ จัดท าโครงการ และขออนุมัติดาเนินโครงการ ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์ 

ประชาธิปไตย 
๖.๒ จัดการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในแนวทางวิถีสร้างความปองดองและ 

ประชาธิปไตย โดยจัดด าเนินการฝึกอบรม ร่วมกับ หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๖.๓ สรุป ติดตาม และประเมินผลโครงการ ฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตย การปอง

ดอง 
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

มีการฝึกอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ ประชาธิปไตย ความปองดอง อย่างต่อเนื่องจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 
กิจกรรม/ป ี
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ล ำดับที่ ๑๓ 
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้จัดท า
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ขึ้น  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
๓.๒ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด  

๓.๓ เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบ 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนด 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
๖.๒ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
๖.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
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๖.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด (ตามหนังสือสั่งการ ที ่มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ 
ก.พ. ๒๕๕๘)  
จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย  

(๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน ๒ คน  
(๒) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ๒ คน  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน  
(๔) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล) เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  
(๕) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
(๖) นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  
๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ปีละ ๒ ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอ

ผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดทราบ เพ่ือนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๓) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี  

๔) ด าเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมอบหมาย  
๖.๕ ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๖.๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
๖.๗ การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
๖.๘ จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล พร้อมตัวชี้วัด  
๖.๙ การติดตามและประเมินผล 
๖.๑๐ การจดัท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแก้ไขต่อไป  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที ่๔ กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔.๑ มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 
ล ำดับที่ ๑  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ า ทุกปี  
๓. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒  
๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
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๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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ล ำดับที่ ๒  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
๓.๔ ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทา

งานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตต าบลโตนด  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
๖. วิธีด ำเนินกำร  

จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือนา
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
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๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 
๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

 ล ำดับที่ ๓  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึด
เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีส่ าคัญและเกีย่วข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าโครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
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๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สิน  

๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด จ านวน ๒๔ คน รวม ๒๘ คน  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน  
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเข้ารับการอบรม  
๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลโตนด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
๑๐.๒ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
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๑๐.๓ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๑๐.๔ ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

ล ำดับที ่๔  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทางานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ทุกคน  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๖.๑ งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ

หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  
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๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ  

๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนด  

๖.๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโตนดทราบ  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผลลัพธ์  

๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ  
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

ตัวชี้วัด  
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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ล ำดับที่ ๕  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
๒. หลักกำรและเหตุผล  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
มีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนา
ไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จึงไดด้ าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนด
บทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็น
การช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

๔. เป้ำหมำย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดทุกคน  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

๖. วิธีกำรด ำเนินงำน  
๖.๑ จดัท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม  
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๔.๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน

กำรทุจริต  
ล ำดับที่ ๖  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระท าคอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
๓. วัตถุประสงค์  

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
๖. วิธีด ำเนินกำร  

๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น  
๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมำณด ำเนินกำร  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้  

๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ล ำดับที่ ๗  
๑. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตต าบลต าบลโตนด  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

๖. วิธีด ำเนินกำร  
๖.๑ ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุง  
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