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คำนำ 
 

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี 
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้นทุกปี เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการ
ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565)  โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์  
การดำเนินงาน หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 

โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปใช้เป็น
กรอบทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรต้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตในหน่วยงานของตนเองที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม          
การทุจริตภาครัฐต่อไป  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่ งในการขับเคลื่อน          
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย
อำนาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ เพ่ือประโยชน์           
สุขของประชาชนอย่างแทจ้ริง 

  

องค์การบริหารส่วนตำบล  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี            
(พ.ศ.2562 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมขึ้น  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 
 
                                                       คณะผู้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                                                                  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

 



ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์
สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

     การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ    จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 



4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลำดับที่  101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก ารจั ด ตั้ งอ งค์ ก รต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 



พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทำไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2562 จนถึงปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้ าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2562 - 2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2562-2565)          เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน    
     ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง   
     ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม รวมถึงประชาชนในตำบล 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ       
     บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  



4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม     
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด      
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ     จริยธรรม 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
     ตูม  ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต     
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมรวมถึง
ประชาชนในตำบล   มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2562-2565) 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 .การสร้าง
จิตสำนึกและ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่าย
ประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบตัิราชการตามอำนาจหน้าท่ีให้บังเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยสำคญั 

1.  โครงการ/กิจกรรม
บริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

- - -  ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.โครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรมแก่ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตำบลและลูกจ้าง 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

1.1.3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.โครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
และความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000  

1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อตา้นการทุจรติ 

1.โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการพัฒนาคณุธรรม
จริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

1.2.2  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 
1.โครงการ/กจิกรรมให้
ความรู้กับประชาชนด้าน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

1.2.3 .สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.โครงการ/กจิกรรม 
ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ 

6,400 6,400 6,400 6,400  

2.โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 

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

 
 
 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมา

ณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 1.3 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 
1.โครงการ/กจิกรรมค่าย
เยาวชนปลอดภัยห่างไกล
ยาเสพตดิ 
 

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

มิติท่ี 1 3   8   โครงการ 406,400 406,400 406,400 406,400     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 หมายเหต ุ
งบประมา

ณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

2.การ
บริหารงาน
เพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจรติของผู้บริหาร 
 

1 .โครงการ/กิจกรรม
ประกาศเจตจำนงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
 

- - - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.2  มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.2. โครงการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งนี้ในการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 
1. โครงการ/กิจกรรมการ
เสรมิสร้างความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคล 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 2.2.3 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบรหิารการเงิน งบประมาณ การจดัหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์ของทางราชการ โดยยดึและปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม ตาม กฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด 
 

 1 โครงการ/กิจกรรม
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2 โครงการ/กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการจดัซื้อจัดจา้ง 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.2.4 สร้างความโปร่งใสในการบริหารกิจการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
1 .โครงการ/กิจกรรม
สำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 หมายเหต ุ
งบประมา

ณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 2.3 มาตรการ การใช้
ดุลยพินิจและใช้อำนาจ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 มาตรการจัดการ
กรณไีด้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือจรวจพบการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 

2.3.1  มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกีย่วกับการบริการประชาชน
รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการ และในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

1.โครงการ/กจิกรรม 
ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัตริาชการ 
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.โครงการ/กจิกรรม 
มาตรการ การมอบอำนาจ
อนุมัติ พิจารณา สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัตริาชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้
มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1.โครงการ/กจิกรรม 
มาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายงาน 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.โครงการ /กิจกรรม
สำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมารับบริการ 

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

2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏบิัตหิน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตยส์จุริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบรหิารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. มาตรการ”จดัทำ
ข้อตกลงการปฏิบตั ิ
ราชการ” 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.กิจกรรม”การจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตมู” 

- - -  ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 



 
มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 หมายเหต ุ
งบประมา

ณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

  2.5.2  มีการใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบควบคุม ดูแล การปฏิบตัิราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตมู 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3. มาตรการ”แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคคลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
1.มาตรการ”ดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน
กรณีมีบคุคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลตูมว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

มิติท่ี  1 รวม 3  ภารกิจ 15 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

3.การส่งเสริม
ขบวนการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การจัดมีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 จัดใหม้ีศูนย์ข้อมลูข่าวสารตามฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
1.โครงการ/กจิกรรม 
การปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2 โครงการ/กิจกรรม
อบรมให้ความรู้ตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ.2540 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคำนวณราคากลาง รายงานผล การปฏิบตัิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบ  
กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ใหป้ระชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
1 .โครงการ/กิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของอบต. และ
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง” 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3.1.3 มีการปิดประการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับการปฏิบัติราชการที่เปน็ประโยชน์กบัการมีสาวนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
1. โครงการจัดทำ
วารสารประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานของ
องค์กร 

30,000 30,000 
 

30,000 30,000  

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น/เรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนนิกิจการตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. โครงการ/กิจกรรม 
จัดตั้งศูนย์รบัเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรยีน/ร้องทุกข์ได้สะดวก 
1.โครงการ/กจิกรรม
มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 3.2.3 มรีายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ให้ประชาชน ผู้ร้องเรยีน/รอ้งทุกได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

 
1.โครงการ/กจิกรรม 
รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์
ทราบ 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 

3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 การดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
 
1.โครงการ/กจิกรรม
อบรมจัดเวทีประชาคม
เพื่อทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

70,000 70,000 70,000 70,000  

3.3.2 การดำเนินให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจัดหาพัสดุ  
 
1.โครงการ/กจิกรรม
แต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
1.โครงการ/กจิกรรม
มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

มิติท่ี 3 3 ภารกิจ 10  โครงการ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 มิติท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวาง
ระบบควบคมุภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูและ  
 
.1. โครงการ/กิจรรมกา
การจัดทำควบคมุภายใน 
ประจำป ี
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

2. โครงการ/กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน 
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจดัทำแผนการปรับปรุงหรอื
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงควบคมุภายในให้ผู้กำกบั
ดูแล 
1.โครงการ/กจิกรรม  
รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.2 สนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ทำได ้

4.2.1.โครง/การกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

1.โครง/การกจิกรรม
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กำกับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.2.2 ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบรหิาร งบประมาณ การับ-จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพยส์ินของทางราชการ 
 
1. โครงการ/กิจกรรม
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณให้
ประชาชนทราบ 
 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

  4.2.3 ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูและการจดัหาพัสดุ ทั้งนี้ภายใต้ระเบียบข้อบงัคับ
ของกฎหมาย 
1.โครงการ/กจิกรรม
จัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว ้
 
1.โครงการ/กจิกรรม
อบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.3.2 ส่งเสรมิให้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว ้โดยไม่ฝักใฝฝ่่ายใด 
1.โครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

4.4.เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

4.4.1ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการทุจริต 

1. โครงการ/กิจกรรมติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 
 

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

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 
1.โครงการ/กจิกรรม/
มาตรการเฝ้าระวัง
การคร์อรัปซั่นโดยภาค
ประชาชน 

- - - - ไม่ใช้ 
งบประมาณ 

มิติท่ี 4 4 ภารกิจ 9 โครงการ 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ไม่ใช ้
งบประมาณ 

 



 
 

มิติที่ 1 
 
 

การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทจุริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนกัแก่บุคลากรทั้งขา้ราชการ 
 ฝ่ายบรหิาร ข้าราชการการเมือง ฝา่ยสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. โครงการ/กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
2.หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือกิจการบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี   เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอน
ความเจริญของประเทศไทยมาช้านาน จึงจำเป็นอย่างจะต้องมีการป้องกันและไขปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่นอย่าง
จริงจัง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้นำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความรู้ความเข้าใจ
ของหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เข้าใจหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม คำถึง 
หลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่การบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 ดำเนินโครงการ 
 6.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2562-2565) 
8. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง มีความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
 10.2ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างเห็นความสำคัญของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง นำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

1.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาวิวัฒน์ ระบบ 4 G ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญจากพัฒนาคนในตำบลให้เป็นคนดี และมี
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไปของคนในสังคม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสา
ธารคณะ การจัดการทรัพยากรของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักการ
สร้างจิตสำนึกให้มี คุณธรรม จริยธรรม แ ละปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 
 3.2 เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เข้าใจหลักของพระพุทธศาสนา 
และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
 3.3 เพ่ือพัฒนาจิตใจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ให้มีจิตสาธารณะ เกิด
ความสำนึกในการส่งเสริมสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  
 3.4 เพ่ือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง รู้จักการให้ การเสียสละในการ
บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน 
 3.5 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 6.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.3 ดำเนินโครงการและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 6.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2562-2565 ) 
8. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 



 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม 
 10.2ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาและน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความสำนึกในการมีส่วนร่วม และการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมสมานฉันท์  
 10.4 เพ่ือให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง รู้จักการสร้างประโยชน์ให้
ครอบครวัและประเทศชาติ รู้จักการเสียสละและประเทศชาติ  
 10.5 เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเสริมสร้างคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการบริหาร

ราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักธรรมาภิ
บาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่ 

ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
ข้อ 6 มีศิลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลศ มีความ

ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
ข้อ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ข้อ 267 การพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน (๕) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 กำหนดหลักสูตรให้มีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตระหนักถึงความจำเป็นใน
การให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและลดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมี
จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
   1.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้ความโปร่งใส  
  2.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการปฏิบัติงาน 
   3.  เพ่ือสร้างจิตสำนึกที่ดีให้สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
  4.  เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง    
  



 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. จัดหาสถานที่ฝึกอบรม 
 3. ติดต่อวิทยากร 
 4. ดำเนินการตามโครงการ 
 ๕. ประเมินผลโครงการ 
  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2562-2565 ) 

8. สถานที่ดำเนินการ  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

9. งบประมาณ 
งบประมาณ 200,000.-บาท 

10. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

11. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐  มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 
ตามโครงการฯ 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และ    
ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความสำคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้ความโปร่งใส  
  2.  ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการปฏิบัติงาน 
   3.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตสำนึกท่ีดีให้สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มา
ใช้ในการดำเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
1.2การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 
2.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ามีความสุขอย่างยังยืนและสามารถก้าวหน้าพ้นวิกฤตของโลกที่มากับกระแส
ในยุค 4 G  มีรากฐานสำคัญจาการพัฒนาบุคคลในองค์กร ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที ่
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพ่ือให้
ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีในการ
ปฎิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ

หลักของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และการ
ปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  
 3.3  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะร่วมกัน 
 3.4 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
5.พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดกิจกรรมบรรยายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้
ความรู้แก่สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 
 6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้จัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างความดีที่มีคุณธรรม  
 6.7 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสถานที่ภายในวัดต่างๆในตำบล 
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 -2565  
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 9.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลัก
พระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 9.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ  
 9.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและองค์กร  

 



1.โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในอดีตมีทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก แต่มีการลักลอบทำลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายได้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของตำบลตูมมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก    
          องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของป่าไม้ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนภายในตำบล เห็นความสำคัญของระบบนิเวศน์ ปลูกป่าเพ่ิมขึ้น และ
พืชสมุนไพรที่กำลังจะสูญหายไปจากป่า และให้ประชาชนหันมาดูแลทรัพยากรภายในชุมชนภายในตำบลของ
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ทางสาธารณะ  
 3.2 เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในชุชน 
 3.3 เพ่ือสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อมภายในตำบล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในพ้ืนที่ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมจำนวน  17 
หมู่บ้าน 
 4.2 ดูแลอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมภายในตำบลตูม 
 4.3  บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายในตำบลตูมกลุ่มต่างเช่น กลุ่มสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน  
5.. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ป่าสาธารณะในเขตชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 5.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 ดำเนินโครงการจัดอบรม ตั้งกลุ่มอนุรักษ์พิทักษ์ป่าชุมชน ปลูกต้นไม้ในชุมชน  
 5.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2562-2565 ) 
8. งบประมาณ 
 งบประมาณ 50,000.-บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เกิดการอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู 
 10.2ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาและน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความสำนึกในการมีส่วนร่วม และการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมสมานฉันท์  
 10.4 เพ่ือให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง รู้จักการสร้างประโยชน์ให้
ครอบครัว 



และประเทศชาติ รู้จักการเสียสละและประเทศชาติ  
 10.5 เป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเสริมสร้างคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล 

 
1.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับการ
บริการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น โรงพยาบาลก็
ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระของรัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการ
ดำเนินการเป็นอันมาก และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นแหตุของปัญหาสุขภาพที่สำคัญมีสาเหตุมา
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะ
เกษตรกรผู้ผลิตใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ทำให้สารเคมีที่เป็นโทษ
เหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคยากที่จะหลีกเลี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องสุขภาพดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือ การแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนภายในตำบลและส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในการปลูกผัก
รับประทาน เพ่ือสุขภาพที่ดีข้ึนของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
 3.2 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ให้เหมาะกับการทำเกษตรพอเพียง 
 3.3 เพ่ือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนภายในตำบล และลดการใช้สารเคมี 
 3.4 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
4. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
5.วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 5.2 มอบหมายงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 ดำเนินโครงการ 
 5.4 สรุปผลในภาพรวมรายงานผลติดตาม พืชผักท่ีกำลังปลูก และส่วนที่สำเร็จแล้ว 
 5.6 สำรวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภค 
คิดเป็นร้อยละของครัวเรือนที่ปลูกพืชผักส่วนครัว 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2562-2565 ) 
7. งบประมาณ 
 งบประมาณ 6,400.- บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกพืชผักอินทรีย์ 
 9.2สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปฏิบัติได้จริง 
 9.3 ลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตของสมาชิก สมาชิกมีสุขภาพที่ดี และปลอดสารพิษ  



 9.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกพืชผักกินเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และเกิดการแบ่งปัน 
 
1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  
2. หลักการ/เหตุผล 

  ขนมไทย เป็นขนมที่บ่งบอกถึงความอ่อนช้อยของความเป็นไทย ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ก่อกำเนิด
ภูมิปัญญาไทยหลากหลายอย่างให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ที่สามารถนำวัสดุมีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุง
แต่งเป็นของหวานได้มากหลายรูปแบบ จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่ าคนไทยมีลักษณะนิสัย
อย่างไร เพราะขนมแต่ละชนิดล้วนมีเสน่ห์  แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อน ประณีต  วิจิตรบรรจงในรูปลักษณ์  
ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้  วิธีการทำที่กลมกลืน  ความพิถีพิถัน  สีที่ให้ความสวยงาม  มีกลิ่นหอม  รสชาติของขนมที่
ละเมียดละไมชวนให้รับประทาน แสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นคนใจเย็น รักสงบ มีฝีมือเชิงศิลปะ 

การเรียนรู้และอนุรักษ์การทำขนมไทย ให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้สืบทอด ร่วมทั้งภูมิปัญญา 

จากผู้รู้ในชุมชน เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดและคงไว้ ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดย
ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน  มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ที่มีมาช้านานบนพ้ืนฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน 

    พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  “มาตรา ๖๘  ภายใต้บังคับแก่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไปนี้ 

  (๗) บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร 

            องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์การทำขนมไทย  โดยมุ่งหวังให้
ประชาชนในชุมชนที่ร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในการทำขนมไทย  และคงรักษาไว้ซึ่งวิถี
ความเป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพ่ือให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของขนมไทย 
  ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คงไว้ซึ่งวิถีความเป็นอยู่พร้อมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มสตรี และผู้สูงอาย ผู้ที่สนใจ  ในเขตตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

5. วิธีการ/ขั้นตอน 

5.๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 
  5.๒ จัดทำคำของบประมาณ 
  5.๓ จัดทำแผนการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการ 
  5.๔ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  5.๕ การติดตามรายงานผลการดำเนินการ 



6. พื้นที่ดำเนินการ 

   ตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา  

7.ระยะเวลา 

 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2562-2565 ) 

8. งบประมาณ   

 งบประมาณ 50,000.-บาท 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.๑ ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าในภูมิปัญญาของตนเอง 
  10.๒ ชุมชนคงไว้ซึ่งวิถีความเป็นอยู่พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภูมิปัญญา 
  10.๓ ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากอาชีพเสริม 

๑1.ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด 

๑1.๑ ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของขนมไทย 
๑1.๒ เกิดกลุ่มวิถีความเป็นอยู่ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูการทำขนมไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
1.3  การสร้างจติสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชื่อโครงการค่ายเยาวชนปลอดปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด  



 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน  ทั้งชนิดของ

ยาเสพติดและกลุ่มผู้เสพโดยเฉพาะกลุ่มผู้เสพซึ่งเดิมเป็นกลุ่มวัยแรงงาน แต่ปัจจุบันยิ่งน่าวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นไปอีก
ที่กลุ่มผู้ติดยาเสพติดเป็นนักเรียนในสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชน ถือเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคต
และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทางรัฐบาลจึงมี
นโยบายให้หน่วยงานราชการผนึกกำลังกับภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเห็นว่าการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่าย
เดียวเหมือนเช่นที่ผ่านมา จะยิ่งทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น อบต.ตูมต้องมี
นโยบายเชิงรุกให้มากขึ้น อบต.จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชน เป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลสีขาวต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือตรวจหาสิ่งเสพติดกับกลุ่มเยาวชนตำบลตูม ผู้นำชุมชน เพื่อส่งเข้ารับการบำบัดต่อไป 
3.2 เพ่ือสร้างมาตรการเชิงรุกโดยกดดันให้ผู้เสพได้แสดงตนเพ่ือเข้ารับการบำบัด  
3.3 เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนตำบลต่อไป   

4. เป้าหมาย 
เยาวชนตำบลตูม  

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 นำเสนอโครงการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม พิจารณา 
 5.2 ประสานงานยัง สายตรวจตำบลตูม โรงพยาบาลชุมชนตำบลหนองปลิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.4 จัดออกตรวจพ้ืนที่ตามแผน 
 5.5 ประเมินผล  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2565 
7. สถานที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ตำบลตูม 

8. งบประมาณดำเนินการ 
              งบประมาณ  100,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เยาวชนตำบลตูมปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด 
 10.2 เยาวชนตำบลตูม เกิดแกนนำ อบต.ตูมต้านยาเสพติด 
 10.3 เยาวชนตำบลตูม ที่ตรวจพบสารเสพติดเข้ารับการบำบัด 

11. การติดตามและประเมินผล 
 11.1 จากแบบสอบถาม 



 
 

มิติที่ 2 
 

การบริหารงานเพือ่ป้องกันการทจุริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

2.1.แสดงเจตจำนงทางการเมืองตอ่ต้านการทุจริตของผู้บรหิาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
คณะกรรมการป.ป.ช ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ นั้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบการบริหารราชการตามหลักบริหารการกระจาย
อำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเ สริมการ
ปกครองระบบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต ส่งเสริมให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรการใน
การป้องกันการทุจริตต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์ที่บริหาร 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4 ปี 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 -2565  
8 .งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10.ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 
 10.2 ประการเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ 



 10.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 10.4 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส ลดการร้องเรียนในการดำเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2.2 มาตรการสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิัติราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
1.โครงการ/กิจกรรมการเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เป็นบุคลากรที่ความสำคัญ ต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนและ
การพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะบรรลุได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการทำงาน ที่โปร่งใส สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้กำหนดการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องเป็นไปตามเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดทำโครงการ/
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล 
3.วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน

ตำบลตูมให้มีประสิทธิภาพ  
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำมาตรฐานด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
  กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตำแหน่ง 
7.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรฐานด้านงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
8. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี  ( ปีงบประมาณ 2562-2565 ) 
9. งบประมาณ 
 - ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 11.1 มีมาตรฐานดำเนินงานด้านงานบริหารบุคคล 
 11.2 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและ 



 ผลลัพธ์ 
 11.3 ลดการร้องเรียนในการดำเนินการด้านงานบริหารบุคคล 
 11.4 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีความพึงพอใจงานด้านบริหารงานบุคคล 
 
1.โครงการ/กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 
2.หลักการและเหตุผล 

เพ่ือการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็น
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 

3.2เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
3.3เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

6.วิธีดำเนินการ  
จัดทำทะเบียนเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ 2562-2565  

8.งบประมาณในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1บุคลากรทางฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ

เป็นไปตามในทิศทางเดียวกันเกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 

 
 



 
1.โครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ  แต่ต้อง
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมาย ที่กำหนดไว้ ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประ.
โยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3.2 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้  
 3.3 เพ่ือการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการ 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดซื้อพัสดุเพื่อประกาศ 
  ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ในการตรวจงาน 
  ประกาศวันเวลาในการตรวจรับงาน 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2565  
8.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 



 10.4 สามารถปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
1.โครงการ/กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะและบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดการสาธารณะอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์บริการกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือเป็นศูนย์บริการประชาชนในการสอบถามข้อมูล ยื่นคำขอ
อนุมัติ อนุญาต ในเรื่องที่เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ดำเนินการให้ประชาชนผู้มาใช้บริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทำงานแต่ละขบวนงานเพ่ือให้มีระบบที่
เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการกับเจ้าของเรื่อง ในการติดต่อประสานงาน  
 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ยังบริหารจัดการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการกรมปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามมาตรฐาน ทั้ง 17 ประเด็น  
 ด้านถนน ทางเดิน ทางเท้า  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ ด้านน้ำอุปโภคบริโภค ด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการส่งเสริมกีฬา ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ด้านงาน
สาธารณสุข ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และด้านการบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลการแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดการกำจัดน้ำ
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยขั้นตอนต่างๆคำ
นึกถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 

 3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 6.2 ประเมินมาตรการ รายงานผล 
7. งบประมาณในการดำเนินงาน 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 
 



10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในด้านบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2.3 มาตรการใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.โครงการ/กิจกรรมลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นการบริการแบบหนึ่งของ
ระบบบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและความ
พึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อำนวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับการบริการ 
4.เป้าหมาย/ผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมที่มาขอรับบริการ 
5.พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีการดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทำประกาศกระบวนการงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 6.5 ปรับปรุงกำหนดแผนผังผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน 
 6.6 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน 
 6.7 จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ 
 6.8 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 6.7 จัดทำ/แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างในการกรอกข้อมูล 
 6.8 จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 
8.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดอบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 
 



10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลได้ 

 
1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การมอบอำนาจ อนุมัติ พิจารณา สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจ
และขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินงานของหน่วยงานต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่
บริหารราชการต้องเป็นประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การ
อำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกกำหนด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. 
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน 
 6.2  ดำเนินการออกคำสั่งมอบหมายงาน  
 6.3  สำเนาคำสั่งแจ้งทุกส่วนราชการ 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี  2562-2565  
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9 ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอำนวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชนในด้านบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

 
 



 
1.โครงการ/กิจกรรมออกคำสั่งมอบหมายงาน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าวด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6,37 วรรคท้าย ที่กำหนดให้การบริหารงาน
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับประโยชน์สนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีอำนาจหน้าที่ในการ สั่ง อนุญาตในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ควบคุมความรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนในการบริการและสร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 เพ่ือป้องกันการใช้อำนาจที่ใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในตำแหน่ง
ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่มอบหมายงาน 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี  2561-2564  
8.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 
 ผลผลิต 
  คำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน 
  



ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการประชาชน อยู่ในระดับที่ดี 
  ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

1.โครงการ/กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา จัดทำ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   จากภารกิจที่ให้บริการนั้น   ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการหรือไม่  
 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้จัดทำโครงการจ้างความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้น  คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ประชาชนได้รับการ
อำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริหาร  
 3.3 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการบริการโดยยึดหลักประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.4 เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของบรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในจังหวัด 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
 6.2 ดำเนินการสรุปประมวลผลสำรวจความพึงพอใจตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 6.3 ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
 6.4 ปิดประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจ 
 6.5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานบริการด้านสาธารณให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ2562-2565 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 งบประมาณ 100,000 บาท 
9 .ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10. ตัวช้ีวัด 
 10.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  
 10.2 ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ขึ้นไป 
 10.3 การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 



 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กำหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 



 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงาน
ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เนื่องจากเห็นความสำคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แล้ว 
องค์การบริหารส่วนตำบล ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำ
หน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วน
ราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ



สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง .
แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

6. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจ
หน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

6. วิธีดำเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือคณะทำงาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมขึ้น เพ่ือดำเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้จัดทำมาตรการการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ
ช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
   พนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดย
มิชอบ 
 6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 



8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 



 
มิติที่  3 

 
 

การส่งเสริมขบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3.1  การจัดให้และการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
ได้ ณ ที่ทำการหน่วยงานของรัฐเพ่ือจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายกำหนดสถานที่สถานที่สำหรับประชาชน 
เข้าตรวจดูข้อมูลขา่วสาร ซึ่งรวบรวม ไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตูม 
4.เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 แห่ง 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 6.3 มีการจัดวางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ไว้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย 
 6.4 มีการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการพ.ศ.2540  
 6.5 บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชนทั่วไป 
 6.6 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปเสนอผู้บริหาร 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2565  
8.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือเกิดการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสในการ
ทำงานที่จำเป็นต้องมีหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ และพนักงานขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การทำงาน 
4.เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานและพนักงานจ้าง 
  
5.สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ 
 6.2 ออกแบบหลักสูตร 
 6.4 วัดผลความรู ้
 6.5 ติดตามและประเมินผล ก่อนอบรม  หลังอบรม 
7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ2562 -2565 
8.งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จำนวนผู้เข้าอบรม 
 10.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตำบลตูม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

6. วิธีดำเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการ
ให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือก
สื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่ง
สำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมให้ประชาชนได้รับทราบ  
 2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 จัดทำวารสารรายงานประจำปี   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดำเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 30,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 



 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
1.โครงการ/กิจกรรมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายที่
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เพ่ือไว้สำหรับบริการประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อยของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไปต่อไป 
 2.2เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมกับประชาชน
ในพ้ืนที ่
3.เป้าหมาย 
 3.1ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากรประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือนร้อน  
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
 3.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมกับประชาชนที่มา
ขอรับบริการ 
4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.3 นำเรื่องเสนอผู้บริหารพิจารณากลั่นกรองสั่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จำเป็นและเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการดำเนินการให้เจ้าของเรื่องทราบ 
 5.5 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
6.สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 -2565  
 

8.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด อบต. 
 
 



10.ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ 
 ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเวลา 

 
1.โครงการ/กิจกรรม/กำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายที่ให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 

 ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้มีการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ เพ่ือไว้สำหรับบริการประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน 
 

 3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการับเรื่องร้องเรียน หรือความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชานได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน 
 

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนในกระบวนการในการร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

6. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
   กล่องรับความคิดเห็น ณ จุดบริการประชาชน 
   ผ่านเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
   ผ่านทาง facebookผ่านทาง Line 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 -2565  
 

8.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

10.ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย 

 
 
 



 
1.โครงการ/กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 
2.หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนใน
ด้านต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็น
สำคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในพ้ืนที่ 
 3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ 
 3.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ 
4.เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายงานผลในระยะเวลาที่กำหนด 
5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุก 
 5.3 นำเสนอคณะผู้บริหารทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
 5.4 รายงานผลให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
6.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ให้บริการในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 โดยช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังนี้ 
  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
  ทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-000450 
  ทางเว็บไซต์ 
  ทางไปรษณีย์ 
7.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำสัปดาห์ /ประจำเดือน/ทำให้เห็นว่าประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 10.2 สามารถแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ภายใน 15 วัน ทำการ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของอปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. โครงการอบรมให้ความรู้เวทีประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่น (พ.ศ.2560-2565) 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับท้องถิ่นและได้กำหนดการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนซึ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาโดยเวทีประชาคมเป็นที่ให้โอกาสประชาชนกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน  การบริหาร
จัดการ  และลำดับความสำคัญตลอดจนความเร่งด่วนของปัญหาด้วยตนเอง  ได้ทำได้พูดคุย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  ตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อตกลงจากการประชาคม  สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อชีวิตและความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  เพ่ือความก้าวหน้าของชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งตนเป็นเจ้าของให้เป็นชุมชนน่าอยู่หรือชุมชน
คุณภาพ  อีกท้ังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของ
ส่วนรวมและพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลจำนวนมาก  ซึ่งการแยกฐานะไม่เพียงแต่การมี
รายได้จากการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเพียงอย่างเดียว  แต่สิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะ
ได้รับจากการยกฐานะยังรวมเป็นถึงการได้รับเงินอุดหนุนมากข้ึน  ทำให้การพัฒนาและการแก้ไขปัญหา  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความต้องการของคนในชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเพื่อให้กรอบความเป็นอิสระใน
การปกครองตนเองเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงได้จัดทำ “โครงการ
อบรมให้ความรู้เวทีประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2565)”  ขึ้น เพื่อที่จะรับทราบ
ปัญหาความต้องการที่แท้จริง  อันเป็นหัวใจของการให้บริการสาธารณะในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง 

2.  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้  ได้แสดงออกโดยการ ได้คิด ได้ทำ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และตัดสินใจด้วยเหตุผล 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีจิตสำนึกท่ีต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
4.  เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
5.  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีกติกา มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน และยอมรับการทำงานเป็นกลุ่ม 
6.  เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน 

4.  เป้าหมาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  กำนันตำบลตูม  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ตำบลหนองปลิง ตำบลตูม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน      ( อสม.) แพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม สารวัตรกำนัน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ.ป.พ.ร.) กรรมการการทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูป ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์หมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน อาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  สื่อมวลชน ตัวแทนชุมชน 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
5.  วิธีการดำเนินการ 
 1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  กำนันตำบลตูม  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขตำบลหนองปลิง ตำบลตูม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน      ( อสม.) แพทย์ประจำตำบล 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สารวัตรกำนัน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ.ป.พ.ร.) กรรมการการ
ทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูป ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์หมู่บ้าน อาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน อาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  สื่อมวลชน 
ตัวแทนชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เห็นชอบให้มีการประชุม
ประชาคม 



 2.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
 3.  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุมประชาคม 
 4.  ดำเนินการประชุมประชาคมตามขั้นตอน 
 5.  สรุปและประเมินผลการดำเนินการ 
6.  สถานที่ดำเนินการ 
 ใช้ศาลาประชาคม/ศาลาเอนกประสงค์/ที่ทำการบ้านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเป็นสถานที่จัด
ประชุมประชาคม 
7.  ระยะเวลาดำเนาการ 

ปีงบประมาณ 2562 -2565 
8.  งบประมาณในการดำเนนิการ 
 งบประมาณ 70,000 บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  สมาชิกในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้ 

2.  สมาชิกชุมชนได้เรียนรู้ ได้แสดงออกโดยการได้คิด ได้ทำ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ตัดสินใจด้วยเหตุผล 
3.  สมาชิกในชุมชนมีจิตสำนึกท่ีต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
4.  สมาชิกในชุมชนมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ไขปัญหาเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
6.  สมาชิกในชุมชนยอมรับการทำงานเป็นกลุ่ม มีกติกาและวินัยในการอยู่ร่วมกัน 
7.  สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 

 
 

1.โครงการ/กิจกรรม มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณของทุกปี และส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาคมท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการร่วม
ตรวจสอบการดำเนินการตามภารกิจที่ดำเนินการในแต่ละปี 
 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน โดยวิธีประชาคม  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมของภาค
ประชาชน 
 
 

4.เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคม ทั้ง 16 หมู่บ้าน 
 

5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมให้ประชาคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทำความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 5.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 



 5.3 ส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามีเป็นกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง 
 

6.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

7.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 
 

9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมเพ่ือนำผล
ที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
 

3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม 
  
 3.3 เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 



6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
 6.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 6.5 จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
 6.6 ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม 
 6.7 จัดทำแผนการดำเนินงาน 
 6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 6.9 ติดตามประเมินผล 
 6.10 จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินโครงการฯ  
 6.11 รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 -2565 
 8. งบประมาณในการดำเนนิการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมดีขึ้น 

 
 

 
 



 
 

มิติที่  4 
 
 

การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
4.1 การจัดวางระบบควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1โครงการ/กิจกรรม/การจัดทำควบคุมภายใน ประจำปี  
 

2.หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยที่สำคัญจะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากากรดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาให้ใช้รวม เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร ดังนั้น การ
จัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของทางราชการ 
 3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ สตง.ว่าด้วยการกำหนดมารฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายกำหนด คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบการบริหารระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้ความระมัดระวังทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ 
4.เป้าหมาย 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทุกหน่วยงาน 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อย ความจำเป็นเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน 
และความสำคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 
 6.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่ทางราชการ
กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2565  
8.งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 
 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธิ์ 
 10.1 บุคลกรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดลง 
 10.3 ใช้ทรัพย์สิน ของสำนัก/กอง/หน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค้า 
 10.4 ลูกหนี้ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดลง 
 
1.โครงการ/กิจกรรมการติดตามและเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบติดตามประเมินผล การควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
 ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้
มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเป็นประจำทุกปี 
3.วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯกำหนด 
 3.3 เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดินตามกำหนด 
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
 6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนติดตามและเมินผลการควบคุมภายใน 
 6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลตามแบบ ปย.2 
 6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กำกับดูและ 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2565 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 



10. ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลกรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

 
1.โครงการ/กิจกรรม การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
2.หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์   ในอดีต
ที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรงการคลังให้ใช้เป็นเรื่องๆไป ซึ่ง
อาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี  หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะ
เน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติการให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนด  

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
 3.2 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายด้านการเงิน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ 
 3.3 เพ่ือหมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไข ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับที่ถูกต้อง  
4.เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
5. วิธีการดำเนินการการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมาการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2540 

5.3 ประชุมคณะกรรมการทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
5.4 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมกาฯเพ่ือสรุปข้อมูล 
5.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 สิ้นปีงบประมาณ  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 



9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า 
 9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 
 9.4 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี 

10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการรายงานการประเมินผลใน ตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานประเมินการควบคุมภายใน

มากกว่าร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

4.2 สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถทำได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.โครงการ/กิจกรรม/มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูและการบริการงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุ การแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริการงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
กำหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กร
หรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับดูและ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง การบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การโดยเคร่งครัดเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแล งานบริหารบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างที่มีการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์กาบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
ในการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย 
 6.2 การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และเสียงตามสายให้
ประชาชนทราบ 
 6.3 ติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
7.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 -2565  
8.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด งานบริหารงานบุคคล 
10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

กำหนดเป็นระดับความสำเร็จ แบ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนน 
ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ดูแลงานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การ

โอนย้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม แนะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลและ
สามารถตรวจสอบได้ 



 
 

 
1.โครงการกิจกรรมรายงานการใช้จ่ายเงนิงบประมาณให้ประชาชนทราบ  
 
2.หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกแก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีผล
ผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการ
คลังเกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การรายงานผลทั่งภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดเผยโอกาสให้ประชาชนทราบ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้  
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในตำบลตูม 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน โดย
เปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ภาย ใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ  
7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 2562-2565 
8.งบประมาณ ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบประชาชนกับผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.โครงการ/กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนประชุมชน 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เล็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดแบบการบริหารงานการมีส่วนร่วมจึงได้
ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมากรจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริการราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลตูมสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนเป็นสำคัญ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมให้เกิดการ
พัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4.เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  
 6.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2565 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ส่งเสริมขบวนการตรวจสอบของสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากรประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินงานเป็นไปอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆที่มักมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเสมอ จึงส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  จากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผล
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ ให้ดำเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบกับรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 1003  แห่งกฎหมายประกอบ
กับรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.เป้าหมาหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมจำนวน 33 คน  
 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำโครงการ 
 6.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการ กำหนดวันเวลา อบรม 
 6.3 ดำเนินการตามโครงการ 
 6.4 ติดตามและประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2565  

 
 



 
 

8.งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้เพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน
และหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เมืองมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจกรรมที่เป็น
การขัดผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกที่
สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง
ก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือกำหนดแนวทางการการพัฒนาร่วมกัน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมเพ่ือให้
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังลดปัญหาการทุจริตได้ 
3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนมากขึ้น 
4.เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
5.พื้นทีดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 จัดทำคู่มือ ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม เช่นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง การรายงานผลการประชุม     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
7.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2565 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 
9. งบประมาณในการดำเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 เสริมพลงัการมีส่วนรว่มของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.โครงการ/กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จำเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันปราบปรามการทุจริต  ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
5.พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลตูม 
6. วิธีดำเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทำป้าย 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 6.4 บันทึกเรื่องราวร้องเรียน 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับร้องเรียน 
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 25621-2565 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติประจำปี 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดริหารส่วนตำบลตูม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุง 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.โครงการ/กิจกรรมมาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 
2.หลักการและเหตุผล 
 การคอร์รัปชั่น หมายถึงการใช้ตำแหน่งที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ตำแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปชั่น 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของวงราชการ 
 ตามพระราชการกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
สอดคล้องกับคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้
เพ่ือการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธา และ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ 
3.วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนในชุมชน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
6.วิธีดำเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
6.2 เชิญคณะกรรมการ หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 -2565  
8. งบประมาณในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่น ได้ 
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นใน
ระดับตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖2 – ๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
........................................................... 

 

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2565) ได้กำหนดกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA ) ประกอบด้วย 4  มิติ ดังนี้  

มิตทิี่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิตทิี่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทจุริต 
มิตทิี่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  ทั้งนี้  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทุกองค์กรได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
สำหรับป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและเพ่ือให้การขั บเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติดั งกล่ าว                       
บรรลุวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565)              
ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติต้านทุ จริต” และขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ               
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ขึ้น             
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  และประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ  ณ  วันที่   27   เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2562 
 
 
     
           (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
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