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ค าน า 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ 

คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต ยกระดับ 

มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่าง 

เป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานของหน่วยงาน 

มากยิ่งขึ้น  

                องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยได้พัฒนายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ให้สอดคล้อง

กับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการ

พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงให้สอดคล้อง

กับกรอบการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

                 ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เปูาหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน  

                 ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการใน 5 

ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

                 ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือ 

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน จะเป็น

ส่วน หนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะน าไปสู่ 

เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

           

                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 

                                                                                             สิงหาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.การประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริตในองค์กร

ล าดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต 

Risk Score มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1  การบริหารงานของ
หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

1.ผู้บริหารด าเนินการ
ตามนโยบายของ
ตนเอง แทรกแซงการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งอาจขัด
ต่อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
2.บุคลากรของ
หน่วยงานปฏิบัติตาม
นโยบายของผู้บริหาร 
โดยไม่มีกฎระเบียบ
รองรับ  
3.บุคลากรของ
หน่วยงานไม่ให้
ความส าคญักับการ
ปฏิบัติงาน เอางาน
ส่วนตัวมาท าที่ท างาน 
ขาดความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบตัิงาน  

ปานกลาง  1.โครงการส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลเพื่อปูองกันการทุจริต  
2.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารด้วยการจดัท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  
3.มาตรการจัดท าแผนปฏิบตัิการปูองกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและ
ความโปร่งใส  
4.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  
5.มาตรการส่งเสรมิการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลสวนหม่อน  
6.โครงการเสรมิสร้างค่านิยมต่อตา้นการ
ทุจริต  
7.มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการ
บริหารงานของหน่วยงาน  

2  การบริหารงานบุคคล  การบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมาย
งาน ไม่เป็นธรรม เอา
แต่พวกพ้อง หรือมี
การเรยีกรับเงินเพื่อให้
ได้รับการแต่งตั้งหรือ
เลื่อนต าแหน่ง  

ปานกลาง  1.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ  
2.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล  
3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
4.มาตรการน าผลการประเมินความ 
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ล าดั
บ  
ที ่ 

ขั้นตอน  
การด าเนินงาน  

ประเด็นความเสี่ยง
การทุจริต  

Risk Score  มาตรการ  
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

 พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้
ในการเลื่อนขัน้ เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

3  การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสด ุและ
การใช้ประโยชน์ทรัพยส์ิน
ของทางราชการ  

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การจัดหาพัสด ุ
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์หรือ
ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์
กับราชการ  
2.น าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน  

ปานกลาง  
 

1.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี 
2.กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจดั
จ้างประจ าป ี 
3.มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของหน่วยงาน  
4.มาตรการปูองกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไมส่มควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
6.โครงการเสรมิสร้างความโปร่งใส
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
7.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  

4  การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน  

1.ไม่ให้บริการแก่
ประชาชนตามล าดับ อัน
เนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
หรือการให้สิทธิพิเศษแก่
คนบางกลุ่ม หรือมีการ
ติดสินบนเพื่อให้ได้คิว
เร็วข้ึน  
2.มีการเรยีกรับเงิน
พิเศษจากผู้ขอรับบริการ
นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกต ิเพื่อ
แลกกับการให้บริการ 
หรือการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต ิ 
3.ให้บริการไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน เช่น ใช้
เวลาให้บริการนานกว่าท่ี
ก าหนดไว ้ 

ปานกลาง  1.มาตรการ NO Gift Policy 
2.โครงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทยีมกัน  
3.โครงการพัฒนาคณุภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล  
4.โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน
“บริการเป็นเลิศ”  
5.โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Service)  
6.มาตรการจัดใหม้ีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของหน่วยงาน  
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2.หลักการและเหตุผล 
              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มยีุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเ่ปูาหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้
บรรลผุลตามวสิัยทัศน ์ในป ีพ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาประเทศให ้“ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมติ ิทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนด ีเก่ง และมีคณุภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม  
                 แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที ่(21) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ ก าหนดเปาูหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้
คะแนนไมต่่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลผุลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็น
ตัวช้ีวัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดย
ในระยะที ่2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ว่า ในป ีพ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดชันีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไมต่่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานท่ีเข้า
ร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  
                  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International - TI) เผยแพรผ่ลคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าป ี2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได ้35 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที ่110 โลก ซึ่งลดลงจากป ี2563 ย่อมสะท้อนให้ไดเ้ห็นว่าประเทศไทยยงัต้องแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างเร่งด่วน  
                โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบันมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด

ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ

เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจดัท าบรกิารสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคญัในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง

ประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจรติ น าเงนิงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อ

ประโยชนส์ุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจรญิก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนา

องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเปน็อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการ

ปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน

หลักในการจดัท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าไดเ้ท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุม้ครองประโยชน์ของประชาชน

ในท้องถิ่น 
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาล ควบคู่
ไปกับการปูองกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การ ปฏิบัติให้
มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย (พ.ศ. 2566 – 
2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศ
ไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน  
 

3.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ต่อสาธารณชน  
(2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
(3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ที่มี ประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต  
 

4.เป้าหมาย  
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) 
และม ีคะแนน ITA 90 คะแนนข้ึนไป ในป ี
พ.ศ. 2570 ค่าเป้าหมาย  

ปี 2566  ปี 2567  ปี 2568  ปี 2569  ปี 2570  

จ านวนคดีทุจริตลดลง  
(ค านวณจากป ี2565) 

ร้อยละ 10  ร้อยละ 20  ร้อยละ 30  ร้อยละ 40  ร้อยละ 50  

คะแนน ITA  95 คะแนน  97 คะแนน  97 คะแนน  99 คะแนน  99 คะแนน  
 

5.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ได้แสดงเจตจ านงสุจรติต่อสาธารณชน  
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความ ตระหนักในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตยส์จุริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน ์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมทีส่่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ  
(3) องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาดกลอย  
(5) เพื่อยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย ที่ม ีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และ

ลดการทุจริต 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ได้ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบัตกิารปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบดว้ย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 30 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังนี ้
มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ี2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

  งบประมาณ 

(บาท) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

1.การสร้าง
วัฒนธรรม

สุจริต 
 
 
 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  

1)กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  
2)โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจรติ  
3)มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม" 
4)โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมในการปูองกันการทุจริต 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

 

 1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน  

5)โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท.  
6)กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
7)โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

10,000 
 
- 

10,000 

10,000 
 
- 

10,000 
 
- 

10,000 
 
- 

10,000 
 
- 

10,000 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ี2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

  งบประมาณ 

(บาท) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน  
 

8)ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัตตินให้้เป็นที่
ประจักษ ์ 
9)โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
 

- 
 
- 

 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

 

 รวม จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

2.การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส  

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

9)โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตข่าวสารแก่ประชาชน  
10)มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล 
11)มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย  

- 
- 
- 

 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
 

 

 2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส  

12)มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
13)กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
14)มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
15)กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
16)มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาดกลอย 
17)โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
18)มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 

20,000 
 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 

20,000 
 
- 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ี2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

  งบประมาณ 

(บาท) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 2.3 มาตรการลดการใช้ 
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
 

19 มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบตัริาชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
20 กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาดกลอย” 
21 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
22 มาตรการกระจายอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 

- 
 
- 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 

 

 รวม จ านวน 13 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

3.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน  

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

23)โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
24)โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจติส านึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ 

20,000.- 
10,000.- 

20,000.- 
10,000.- 

20,000.- 
10,000.- 

20,000.- 
10,000.- 

20,000.- 
10,000.- 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน  

25)มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาดกลอย  

- - - - -  

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  
 

26)กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตาดกลอย 
 

- - - - -  

 รวม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

 

 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ี2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

  งบประมาณ 

(บาท) 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

4.การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต  

27)การตรวจสอบภายในประจ าป  
28)กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 

 

 4.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน  

29)กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

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

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  

30)มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย  

- 
 

- - - - 
 

 

 รวม จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

รวมทั้งสิ้น จ านวน 30 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000  

 

 

 

 

 

 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

ส่วนที่ 3   

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่1 

1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่

บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่

เกิดขึ้นเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระท าผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความ

เข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องใน

การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเปูาหมาย บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 

5. วิธีด าเนนิการ 

1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น 

2) ประสานบุคคลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 

3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

6) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 1 

7. งบประมาณด าเนินการ 10,000.00 บาท 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์     ผลผลติ บคุลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน)  

     ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยมีการบรหิารงานโดยยดึอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน

ติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสรา้งรากฐานอันส าคญัในการพัฒนาสังคม

สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนใหค้นด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม 

จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลา้หาญ ซื่อสัตยส์ุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพื่อ

ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มคีวามตั้งใจในการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่

ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ผู้ที่ท าคณุประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลตาดกลอย อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชคูวามดี ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

และการต่อต้านการทุจรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอยโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคณุประโยชน์ 

และควรไดร้ับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจดักิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค ์

  1) เพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ผูท้ าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.ตาดกลอย 

  2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ตาดกลอย ตระหนักถึงความซื่อสตัย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

  3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยมี

ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคณุค่าของการประพฤติปฏิบตัิตนตามหลักคณุธรรมและจริยธรรม 

4. กลุม่เป้าหมาย 

  1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 50 คน 

5. วิธีด าเนินการ 

  1) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน 

องค์กรดีเด่น 

  2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบคุคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 

  3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิและมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นท่ีผ่านการคดัเลือกและได้คะแนน

สูงสุด 

  4) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์

ผลผลิต 

  จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดเีด่น ผู้ท าคณุประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารสว่นต าบลตาดกลอย 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

ผลลัพธ ์

  ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณคา่ของการ

ประพฤติปฏบิัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคณุธรรมและจริยธรรม 

 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทย
ทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้าง
จิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
และการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
  2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถงึภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
  3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน 
4. กลุม่เป้าหมาย  

ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมตั ิ
  2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจดัเตรียมโครงการ 
  3) ก าหนดรปูแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
  4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรยีมเอกสารประกอบการ
อบรม  
  5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ไตรมาส 4 

7. งบประมาณด าเนินการ  
10,000.00 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
  1) มีการจดัอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
  2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมนิผล) 
ผลลัพธ ์
  ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล) 
 

ล าดับที ่4 
1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การมีคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหา
การก่ออาชญากรรมและอื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ตาดกลอยจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพื่อ
ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความ
อยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสตัย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลอืกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ด ารงตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) เพื่อสรา้งขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็น กุศโลบายหนึ่งในการ
ปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  หน่วยงานและบุคคลในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 50 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะท างานยกย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงานและบคุคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ์ 
  2) คณะท างานก าหนดหลักเกณฑย์กย่องเชิดชูเกียรตหิน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นที่ประจักษ ์
  3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์ยกยอ่งเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัตตินให้เป็นท่ีประจักษ์ และเผยแพร่
ให้แก่สาธารณชนทราบผา่นช่องทางต่างๆ 
  4) คณะท างานฯ ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลทีป่ระพฤติปฏบิัติตนใหเ้ป็นที่ประจกัษ์ 
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  5) ประกาศผลการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัตตินให้เป็นท่ีประจักษ์ และเผยแพร่ให้แก่
สาธารณชนทราบผา่นช่องทางต่างๆ 
  6) ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบตัิตนใหเ้ป็นที่ประจักษ์ 
  7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
  จ านวนหน่วยงานและบคุคลทีไ่ด้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ผลลัพธ ์
  1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคม 
  2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจติส านึกปฏิบัตตินเป็นประโยชน์ต่อสังคม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 
 

ล าดับที ่5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ช้ีให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หาก
พนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะท า
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยจึง
ได้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อยกย่อง
ชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็น
ตน้แบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอื่นๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
  2) เพื่อสรา้งขวัญและก าลังใจแก่บคุลากรในการปฏิบัติงานโเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจรติ 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 50 คน 
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5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบตัิงานเป็นไปตามมาตรฐาน ความวิรยิะอุตสาหะ ซื่อสัตยส์ุจรติ 
  2) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติ 
  3) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคดัเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรใหท้ราบ 
  4) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคณุสมบตัิตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้ารับการ
คัดเลือก 
  5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ  

6) ประกาศผลการคดัเลือก 
  7) มอบประกาศเกียรติคณุให้แก่บคุลากรทีไ่ด้รับการเชิดชูเกยีรติ 
  8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ไดร้ับการเชดิชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เวบ็ไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  

ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
  มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน ด้วยความวิรยิะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
ผลลัพธ ์
  เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
 

 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการชุมชน เข้ามา
เป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ท าหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆเนื่องจาก
คณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่
อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
  2) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัตตินเป็นประโยชน์และแบบอย่างทีด่ีต่อสังคมใหม้ีขวัญ
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และก าลังใจ 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 100 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
  2) จัดท าประกาศเกยีรติคณุ เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ 
  3) จัดพิธีมอบประกาศเกยีรตคิุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
  4) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัตหิน้าท่ีจนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ร้อยละ 100 
  ผลลัพธ ์
  1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
  2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญก าลังใจ และมีจติส านึกบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
 
 

ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย" 
2. หลักการและเหตุผล/ทีม่าของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย โดย
ก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 
11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือ
ปฏิบัติโดยอนุโลม  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลตาดกลอยจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย” ขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มคีวามโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็น



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

สากล 
  2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการ
ตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3) เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่และประชาชนท่ัวไป  
 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สรา้งระบบ
ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม ตามล าดับ 
  5) เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึ้น รวมทัง้เสริมสร้างความ
โปร่งใส 
4. กลุม่เป้าหมมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 50 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
  2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและสาธารณชน 
  3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
  4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจรยิธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
  5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจรยิธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้
และร่วมติดตามตรวจสอบ   
  6) ประเมินและตดิตามผลการด าเนินการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ตัวตามประมวลจรยิธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อปท. ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินตดิตามผล) 
 

 

ล าดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจรติคอร์รปัชันเป็นเรือ่งที่ยอมรับได้หากตนเองไดร้ับผลประโยชน์ดว้ย 
สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้น
ต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และ



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเป็นการสร้างจติส านึกด้านจริยธรรมและคณุธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจรติคอร์รัปชันและทุก
รูปแบบ 
  2) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์
สุจรติ 
  3) เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคณุค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการ
ต่อต้านทุจรติ 
  4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค ์
4. กลุม่เป้าหมมาย 
  เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 50 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
  3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
  4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย ก าหนด 
  5) ท าพิธีมอบรางวัล 
  6) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
  ได้ค าขวัญต่อต้านการทุจรติ จ านวน ระบุจ านวนค าขวัญทีผ่่านการคดัเลือก ชุด 
ผลลัพธ ์
  เด็กและเยาวชนเกดิความตระหนกัรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันท่ีเกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
เป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันและการโกงทุกรปูแบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด (ส ารวจโดย
ใช้แบบประเมินผล) 
 
 

ล าดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมลูข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  2) เพื่อมีหน่วยประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรบัประชาชน 
  3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าทีต่่อสาธารณชน 
  4) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มสีว่นร่วมในการตรวจสอบข้อมลูและการปฏิบัติงาน  
4. กลุม่เป้าหมาย 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานปรบัปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการใหม้ีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
  2) แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบศนูย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมกีารแสดงข้อมลูการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกจิอยา่งชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
  5) จัดท าข้อมลูแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยเพื่อเผยแพรต่่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพสัดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
  6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ท่ีจะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือ
รับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บรกิาร เช่น - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมลู/แสดงความคดิเห็น - มีช่องทางการสื่อสารในรปูแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนยบ์ริการร่วม กล่อง/ตูร้ับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
  7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call Center 
  8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เนต็ส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
  9) จัดท ารายงานผลสถิตผิู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยใหม้ีข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ ์ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมลูข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจการใช้
บริการ) 
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ล าดับที ่10 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับตดิตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาดกลอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้
จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจดัซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 
  2) เพื่อก ากับติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ กฎข้อบังคับท่ี
ก าหนด 
  3) เพื่อก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏบิัติราชการที่เป็น
ประโยชน ์
  4) เพื่อให้การบรหิารราชการเกดิความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  ส านัก กอง ส่วน ฝุายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานจดัท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
  2) 2) ประชุมคณะท างานฯ 2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมลูของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลนร์ูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังน้ี 
2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการตดิต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมลู เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) 2.1.2) การบรหิารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงานประจ าปรีอบ 6 เดือน 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูม่ือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมลูเชิงสถิติ
การให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ E – Service 2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดัหาพัสด ุประกาศต่าง ๆ เกีย่วกับการจดัซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.1.5) การส่งเสรมิความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
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โอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม 2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับตดิตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานท่ีให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
  3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ และก ากับตดิตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะ 
  4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ใหผู้้บริหารทราบ 
 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  ผลผลิต 
1) มีการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เปน็ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อ
ออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การส่งเสรมิความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว ้
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด 
4) ก ากับติดตามหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตริาชการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 
  ผลลัพธ ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมลูสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
 

ล าดับที่ 11 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานโดยการ
จัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย” เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่า
เทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
4. กลุม่เป้าหมาย     องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
  2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อด าเนนิการ ดังนี้ 2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) 2.2) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบหรือผู้ที่เกีย่วข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

  3) เผยแพร่ผลการวเิคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคณุธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางอื่นๆ 
  4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 
  5) ปฏิบัตติามมาตรการ 
  6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัติามมาตรการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
  8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์ผลผลิต มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
ผลลัพธ ์องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยมผีลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 

ล าดับที่ 12 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนรว่มและ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดี
หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผล
ได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยจึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบคุคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
  2) เพื่อให้การปฏิบตัิงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3) เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  4) เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบตัิราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. กลุม่เป้าหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) ผู้บรหิารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มคีวามโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
  2) จัดประชุมหน่วยงานช้ีแจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัต ิ



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

  3) จัดตั้งคณะท างานเสรมิสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
  4) จัดเวทีแลกเปลีย่นความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็นเสนอต่อ
ผู้บริหาร 
  5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น - มาตรการปูองกันแนว
ทางการไดร้ับการร้องขอ/สั่งการดว้ยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ - มาตรการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการการน าผลการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดอืน ของบุคลากร - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพฒันาบุคลากรขององค์กร เป็น
ต้น 
  6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  7) ด าเนินการตามมาตรการ 
  8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์   
      ผลผลิต    มีมาตรการด าเนนิงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
      ผลลัพธ์    ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยลดลง 

 

ล าดับที่ 13 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลตาด
กลอยได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
แต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 
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3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
     ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
 

 

ล าดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจาก
ภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่า งทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิด
ความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบ มีการแซงคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ เสื่อมประสิทธิภาพ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดย
จัดล าดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัด
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อสรา้งกลไกในการปฏิบัตริาชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
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  2) เพื่อให้ประชาชนผูม้าขอรับบรกิารไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกดิความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  4) เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท าการประพฤติ มิ
ชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจรติต่อหน้าที ่
4. กลุม่เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย 6,715 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบุคลากร ผูร้ับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
  2) ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
  3) จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามล าดับคิว 
  5) จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
  6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อน ามาปรบัปรุง แก้ไขการให้บริการ 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
ผลลัพธ ์  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยวา่ร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับบริการ (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 

ล าดับที่ 15 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการประเมินท่ีค านึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
ของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสว่นร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นสิง่ที่ยาก
ต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ภั ย จ า ก า ก ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ฏิ เ ส ธ ก า ร ทุ จ ริ ต ใ น ทุ ก รู ป แ บ บ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ที่ก าหนด
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ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายใน
องค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบตัิราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคณุธรรม 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
  2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าขอ้ตกลงการปฏบิัติราชการตามหลกัธรรมาภิบาล 
  3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัตริาชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บรหิารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น - ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตัิ - ไม่ให้มีการเรยีกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อ
แลกเปลีย่นกับการให้บริการตามอ านาจหน้าท่ี - ไม่ให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบตัิต่อผู้ใช้บริการเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บงัคับบัญชา ได้แก่ - ผู้บริหาร
หน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน - ผู้อ านวยการกลุม่/หัวหน้า
ส่วนงาน กับ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
  4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัตริาชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
  5) ช้ีแจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏบิัติ 
  6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
  7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
      ผลผลิต 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัตริาชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดบับุคคล 
      ผลลัพธ์ 
  จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริต/การปฏบิัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
 

ล าดับที่ 16 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเง่ือนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง มี
มาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมตัิของผู้บริหารทุกระดับ 
  4) เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเปน็เหตุแห่งการทุจริตและประพฤตมิิชอบในต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ 
4. กลุม่เป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) ด าเนนิการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  2) เพิ่มการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บรหิารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
  3) จัดท าค าสั่งมอบหมายผูร้ักษาราชการแทนกรณไีม่อาจปฏิบัติงานได้ 
  4) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่ง
มอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
  5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบญัชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่ง 
  6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไมส่ามารถมอบอ านาจได้ หรือผูบ้ริหารท้องถิ่นมอบอ านาจใหผู้้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
  7) จัดท าหนังสือแจ้งเวยีนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ับมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทนรับทราบและถอืปฏิบัติ 
  8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสัง่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
  10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต   มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
     ผลลัพธ์  ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
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ล าดับที่ 17 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มอี านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าท่ีของเองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบรกิารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปญัหาดา้นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมมีากมาย ไปรวมอยู่กับฝุาย
ผู้บริหาร ไมม่ีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการสั่งการ อนุมตัิ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก 
กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าใหก้ารบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ไดร้ับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤตมิิชอบในการปฏิบตัิราชการของเจ้าหนา้ที่ ส่งผลใหร้ะบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นบริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้
โครงสร้างการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏบิัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการ
บริหารจดัการทีด่ีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไมส่รา้ง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จงึจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
  2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมตัิของผู้บริหารทุกระดับ 
  4) เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเปน็เหตุแห่งการทุจริตและประพฤตมิิชอบในต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ 
4. กลุม่เป้าหมาย   องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมตัิ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่ง
มอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ นายกเทศมนตรีมอบหมายใหร้อง
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรมีอบหมายให้ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้
รองปลัดเทศบาล ปลดัเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เปน็ต้น 
  2) จัดท าหนังสือแจ้งเวยีนให้ทุกส่วนราชการและผูร้ับมอบอ านาจใหป้ฏิบัติราชการแทนรับทราบและถอืปฏิบัติ 
  3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสัง่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

     ผลผลิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกีย่วข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 ฉบับ 
     ผลลัพธ์ 
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย มคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

ล าดับที่ 18 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
มาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ตาดกลอย และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์กร 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้การปฏิบตัิราชการตามขอ้ตกลงการปฏบิัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
  2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
4. กลุม่เป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บงัคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ใน
ระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพื่อให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบตัิราชการดังกล่าวบรรลเุปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด และรบัสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบตัิราชการแตล่ะ
มิติ ดังน้ี 1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 1.2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจ 1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
  2) ช้ีแจงส านัก/กอง/ฝุายตา่งๆ และผู้ปฏิบตัิงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
  3) ติดตามผลการปฏิบตัิงานตามตวัช้ีวัดให้มีผลการปฏิบตัิราชการอยา่งเหมาะสม เช่น - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตวัช้ีวัด เป็นต้น - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
และผูจ้ัดเก็บข้อมลู เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

ดูแลและตดิตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
  5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบตัิงานเปรียบเทียบกับค่าเปาูหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  6) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัตริาชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบตัิราชการในเบื้องต้น
ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัตงิานบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต    มีการจดัท าข้อตกลงการปฏิบตัิราชการระดับส านัก/กอง 
     ผลลัพธ์     จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 

ล าดับที่ 19 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยให้ความส าคญักับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปูองกันการทุจริตให้
มีความโปร่งใสความสุจรติ และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาด
กลอยบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพือ่ปูองกันการทุจริตขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย 
  2) เพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต,วิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบตัิการปูองกันการทุจริตฯ 
  3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท าแผนฯแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
  4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) ปฏิบัตติามแผนปฏิบตัิการปูองกันการทุจริตฯ 
  6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัติามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
  7) รายงานผลการด าเนินการแกผู่บ้ริหารและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทาง
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ระบบผา่นระบบรายงานและตดิตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – 
PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
  8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต 
  มีแผนปฏิบตัิการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย พ.ศ. 
2566 - 2570 
     ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 
 

ล าดับที่ 20 
1. ชื่อโครงการ : ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนรว่มและ
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดี
หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การ
เพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผล
กระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
  2) เพือ่ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของ อบต.ตาดกลอย 
  3) เพื่อสรา้งช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาดกลอย 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

  1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บรกิารประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.2) ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 1.5) ด้านการ
บริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรปูแบบท่ีง่ายและสะดวก 
เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุมุแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
  3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
  4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนไดร้ับทราบผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอรด์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสยีงตามสาย หอกระจายข่าวเป็นต้น 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
ผลผลิต 
  มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
ผลลัพธ ์
  จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะทีไ่ม่เป็นธรรม เลือกปฏบิัติ ลดลง 
 

ล าดับที่ 21 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาดกลอยด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยเล็งเห็นถึงความส าคญัในการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น และ
คาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกท่ีส าคญัในการสรา้งวัฒนธรรมสจุริต รวมทั้งผู้บรหิารมีความมุ่งมั่นท่ีจะบรหิาร
ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับ
การต่อต้านการทุจรติและการมสี่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจดัท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยด้วยการจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคณุธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
  2) เพื่อประชาสัมพันธ์การจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพือ่ยกระดับคณุธรรมและความโปรง่ใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาดกลอยสู่การรับรู้ของสาธารณชน 
  3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการปอูงกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

ตาดกลอย 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  1) ผู้บรหิารท้องถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 65 คน 
  2) ประชาชน 6,808 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติตอ่ผู้มีอ านาจ 
  2) ก าหนดรปูแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
  3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงานของผู้บริหาร 
  4) ผู้บรหิารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตฯ 
  5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณฯ์ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ท่ีก าหนด 
  6) จัดตั้งคณะท างานเพื่อจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  7) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
  8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบท่ีก าหนด 
  9) ผู้บรหิารควบคมุตดิตามใหด้ าเนินการตามแผนปฏิบตัิการปูองกันการทุจริต 
  10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการปูองกันการทจุริต 
  11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต 
  1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
  2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบตัิการปอูงกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
  3) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทจุริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย พ.ศ. 
2566 - 2570 
     ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
 

ล าดับที ่22 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยเห็นความส าคัญของการส่งเสรมิให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม 
โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มโีอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ 
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนไดม้ีสว่นร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะไดม้ีกระบวนการรบัฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่
จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
  2) เพื่อรับทราบปญัหาและความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชน 
  3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนไดร้ว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า รว่มแก้ปัญหา และส่งเสรมิระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม 
  4) เพื่อน ามาเป็นข้อมลูการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพฒันาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
  6) เพื่อจัดเก็บข้อมลูพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุม่เป้าหมาย ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 6,715 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจดัเวทีประชาคม 
  2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสรมิและเปดิโอกาสใหป้ระชาชนสามารถแสดงความคดิเห็น หรือเข้าร่วมประชุมประชาคม 
เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานท่ีที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน 
ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนท่ี อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
  3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคดิเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรปูธรรม ผ่านการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญตัิ/เทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
  4) ติดตามประเมินผลการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
7. งบประมาณด าเนินการ 20,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต 
  มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนท่ี อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
     ผลลัพธ์ 
  1) ไดร้ับทราบปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
  3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
ล าดับที่ 23 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัตริาชการว่าสัมฤทธ์ิผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ
ด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอยา่งเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสรมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัตริาชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวย



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชนส์ุขของประชาชนโดยใช้วธิีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
และส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารงานองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3) เพื่อเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
4. กลุม่เป้าหมาย ประชาชนในพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมขอ้มูล 
  2) จัดท าโครงการและขออนุมัตโิครงการ 
  3) จัดท าประกาศประชาสมัพันธ์การด าเนินโครงการ 
  4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน 2 คน (2) ผู้แทนสมาชิก

สภา 2 คน (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2) 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบ เพื่อน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 4) ด าเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยมอบหมาย 
  5) ประชุมคณะกรรมการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  6) ด าเนินการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิารท้องถิ่น เพื่อให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  8) ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
  9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอรด์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
  10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต 
  1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมนิผลแผนพัฒนา 
  2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตดิตามประเมินผลการปฏิบัตริาชการ และร่วมปรบัปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
 

ล าดับที่ 24 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอยเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะและการบริหารราชการของ
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อ
ก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียนกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและ
เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อก ากับติดตามการจัดการเรือ่งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อยา่งเหมาะสม 
  2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจดัการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผล
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุม่เป้ามมาย องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
  2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย เพื่อก ากับ
ติดตามการจดัการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ใหส้ามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับตดิตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป - ก าหนดให้มกีารจัดต้ัง/ปรับปรงุศูนย์

เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย - ก ากับติดตามใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนใหป้ระชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - ก าหนดให้มีการ
พัฒนาปรับปรงุข้ันตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปญัหา ช่องทางการติดตามผล และการแจง้ผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ - ก าหนดให้หน่วยงานทีร่ับผิดชอบเรื่องรอ้งเรียน/ร้องทกุข์ 
ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องช้ีแจงใหผู้้ร้องเรียนทราบ - ก าหนดให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรอื
ความก้าวหน้าผลเรื่องรอ้งเรียน ใหผู้้ร้องเรียนทราบ รวมทัง้มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดท าคู่มือหรอืแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รบัผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น - ก าหนดให้มเีจ้าหน้าที่/หน่วยงานผูร้ับผิดชอบอย่างชัดเจน - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรือ่ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมลูของผู้แจง้เบาะแส - จัดท าข้อมูลสถิติเรือ่งร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องรอ้งเรียน เช่น จ านวนเรือ่ง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 
  4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกีย่วกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรยีนการทุจรติ เพื่อใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ให้ทุก
หน่วยรับทราบ และเปดิเผยต่อสาธารณชน 
  6) จัดท าฐานข้อมลู มีการวเิคราะห์และก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไขไม่ให้เกดิปัญหาลักษณะเดิมขึ้นอีก 
  7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปญัหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข เผยแพรส่าธารณชน 
  8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
  9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
  10) รายงานสรุปผลการด าเนินการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้
สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์     ผลผลิต 
  1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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  2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที/่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรยีน/รอ้งทุกข์ 
  3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นร้องเรียน 
 

  4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรอืความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตาม
เรื่องร้องเรียนใหผู้้ร้องเรยีนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรยีนขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ให้สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว ้
     ผลลัพธ์    ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องรอ้งทุกข์/ร้องเรียน ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 
 

ล าดับที ่25 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชกิสภาฯ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการ
อย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่
เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย เพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบยีบ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย ให้มีความเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ให้มคีวามพร้อมในองค์ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เปน็แนวทางการปฏิบัตหิน้าท่ีและบริหารราชการ 
4. กลุม่เป้าหมาย ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 15 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรูด้้านกฎ ระเบียบ และที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหาร /สมาชิกสภาฯ 
  3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ 
  4) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
  5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
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7. งบประมาณด าเนินการ 10,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์    
      ผลผลิต  ผู้บรหิาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย มีองค์ความรูด้้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทางการปฏิบัตหิน้าท่ีและบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม 
      ผลลัพธ์  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลตาดกลอย บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
โปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 

ล าดับที่ 26 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม ท้ังในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กร 
โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหารใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วย
ปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วย
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย 
ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
ท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปูองกันการประพฤติมิชอบหรือการ
ทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
  2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสรมิให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรพัยากรขององค์กร
เป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคญั เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีเป็นประโยชนส์ูงสุดต่อองค์กร 
  3) เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏบิัติงานและปูองกัน
การทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน 
4. กลุม่เป้าหมาย บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรบัผิดชอบ และใหม้ีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
  2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป 
ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในและความส าคัญของเรื่องที่
ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบตัิงานของหน่วยรับตรวจ 
  3) สอบทานการปฏิบัติงานเกีย่วกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานดา้นอ่ืนๆ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยส์ิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยดั 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

  4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งท่ีทางราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวตัถุประสงค์และสอดคลอ้งกับนโยบาย 
  5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและตดิตามประเมินผลต่อผู้บรหิารเพื่อน าข้อมูลไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน และ
เปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต  มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน และมีแผนปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
     ผลลัพธ์ 
  1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
  2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 

ล าดับที ่27 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือ
เอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี 
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทาง
รั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธ์ิผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเพื่ อให้องค์กรมีแนวทางในการ
ก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุม้ค่า 
โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไมจ่ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสยีหายด้านการเงินหรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจมีขึ้น 
  2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สรา้งความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบรหิารและการปฏิบตังิาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัตติามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสญัญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 
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  4) เพื่อให้การควบคุมภายในของระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ
ปฏิบัติงานและการจดังานของหน่วยงานบรรลตุามวตัถุประสงค ์
4. กลุม่เป้าหมาย    บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
  2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) (4) 
ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

  3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
  4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคมุภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
  5) เผยแพร่รายงานการควบคมุภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ท่ีท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต 
  1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการ
ควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
  2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรบัปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการทจุริต โดยกิจกรรมการ
ควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนนิการแก้ไข 
    ผลลัพธ์ 
  1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
  2) การเผยแพรร่ายงานการควบคมุภายในให้สาธารณชนได้ทราบ สง่ผลให้การปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใส   
 

ล าดับที ่28 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลตาด
กลอย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและ
ส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบองค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย มี
นโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร 
จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลตาด
กลอย 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภยั ส าหรับบุคลากรและประชาชน 
  2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุม่เป้าหมาย   ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 60 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) พัฒนาระบบและช่องทางการรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ)และจัดใหม้ีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนไดด้้วยตนเอง 
และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจรติให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิตเิรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน บน
เว็บไซตห์ลักขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
  5) รายงานผลการด าเนินการให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต   มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ ผูร้้องเรียน 
     ผลลัพธ์   ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจ านวนข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 

 

ล าดับท่ี 29 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าท่ีความรับผิดชอบแล้ว ยังต้อง
มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนัก
ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรระบุช่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) อบต.ตาดกลอย  

 

 
3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้จา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ 
4. กลุม่เป้าหมาย 
เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมตัิ  

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจดัเตรียมโครงการ  
3) ก าหนดรปูแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรยีมเอกสารประกอบการ

อบรม และวสัดุอุปกรณ์  
5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด  
6) รายงานผลการด าเนินการ  
7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  ไตรมาส 1 
7. งบประมาณด าเนินการ  10,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต 
  1) มีการจดัอบรมจ านวน 1 ครั้ง  

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
     ผลลัพธ์ 
  บุคลากรน าหลักคณุธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และการปฏิบตัิงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสจุริตใน
หน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
 

 

ล าดับที ่30 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านกึที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้อง
มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนัก
ในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
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ความส าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรระ บุช่ือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้จา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
  2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ 
4. กลุม่เป้าหมาย 
  เจ้าหน้าท่ี บุคลากรของระบุช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 45 คน 
5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัตจิากผู้มีอ านาจอนุมตัิ  

2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจดัเตรียมโครงการ  
3) ก าหนดรปูแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรยีมเอกสารประกอบการ

อบรม และวสัดุอุปกรณ์  
5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด  
6) รายงานผลการด าเนินการ  
7) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ไตรมาส 4 
7. งบประมาณด าเนินการ 
  10,000.00 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ ์
     ผลผลิต 
  1) มีการจดัอบรมจ านวน 1 ครั้ง  

2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
     ผลลัพธ์ 
  บุคลากรน าหลักคณุธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และการปฏิบตัิงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสจุริตใน
หน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล 
 
 


