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คำนำ 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ               
ฉบับนี้เป็นแผนที่ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลตันหยงลิมอและได้พิจารณากําหนดให้มีเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมขององค์การบริหาร           
ส่วนตำบลตันหยงลิมอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่นํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ             
จะมีเนื้อหาและสาระสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์การจัดทำแผนเพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู ้บริหารท้องถิ ่นเพื ่อสร้างสังคมที ่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสํานึกและ           
ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิด
ข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์          
โดยมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และเพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
โดยมีรูปแบบและลักษณะของแผนประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ ๑ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน เป้าหมาย ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
 ส่วนที ่ ๒ แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ           
และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตาม ๔ มิติ และ 
 ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ  

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ            
ฉบับนี้ได้ดำเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ให้ใช้ต่อไป
จนถึงวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงเจตจำนงทางการเมือง              
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อสาธารณชนป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
สร้างกลไกในการตรวจสอบการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้สอดคล้องกับ          
ห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบยุทธศาสตร์ว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ ๓                 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) คณะผู้จัดทําจึงขอขอบคุณผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจะบังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอต่อไป 
 
 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
เนื้อหา            หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทนํา 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร ๔ 
 หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ๕ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน ๖ 
 เป้าหมาย ๗ 
 ประโยชน์ของการจัดทำแผน ๗ 

ส่วนที่ ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ แยกตามมิติ  
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๘ 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ๙ 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๑๒ 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ๑๔ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๓  รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๑๖ 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ๓๓ 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๗๖ 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ๙๖ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ภาคผนวก 
 - สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอที่ ๐๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐                         
เร ื ่อง แต่งต ั ้งคณะกรรมการจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการป้องกันการทุจร ิตส ี ่ป ี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                             
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)             
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์   
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจ                        
มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื ่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจร ิตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื ้อจ ัดจ้าง และการเง ินการคลัง                         
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที ่เกิดจากการขาดความรู ้ความเข้าใจและ                 
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย              
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที ่นำไปสู ่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   สามารถสรุป                
เป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 ๑) โอกาส  แม ้ว ่าในป ัจจ ุบ ันม ีหน ่วยงานและกฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการป ้องกัน                 
และปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โ ดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม   
ทำให้คนในปัจจุบันมุ ่งเน้นที ่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี ้จ ึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที ่มีแนวโน้ม                   
ที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน              
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต  
ของบุคคลเหล่านี้ 
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 ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาคร ัฐ ได้แก่ การจัดซื ้อ  – จัดจ้าง                          
เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัท               
มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที ่เพื ่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของ                   
การผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕) การได้ร ับค่าตอบแทนที ่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจน              
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ            
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ               
เกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ต ัวมากยิ ่งขึ ้น มองแต่ประโยชน์ส ่วนตนเป็นที ่ต ั ้งมากกว่า                            
ที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที ่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที ่การงานสูง ด้วยเหตุนี้                    
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย            
ของบ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื ้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี              
ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
มักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื ้อต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และมักจะปรากฏข่าวการทุจริต             
ตามสื ่อและรายงานของทางราชการอยู ่เสมอ ซึ ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและ                       
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต  
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception 
Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว ่างปี ๒๕๖๔               
ได้คะแนนลดลง โดยมีคะแนน ๓๕ คะแนนจาก ๓๖ คะแนน แต่อันดับร่วงลงไปที่ ๑๑๐ จากอันดับ ๑๐๔              
ในปีที ่แล้ว จาก ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ซึ ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหา                   
การคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน                  
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั ้งองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่ง               
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คือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง
และพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที ่มีเง ินและมีอำนาจ                  
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื ่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก                    
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓             
เริ ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม              
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ ์ศร ีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำห นดวิส ัยทัศน์                  
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี              
การรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔                     
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที ่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ           
การบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)          
เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ 
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย              
ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
 ๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
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 ๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิ ดประโยชน์สุข           
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
 ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์               
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล            
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ 
กิจกรรม 
มาตรการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๑ . ๑  ก า ร ส ร ้ า ง
จ ิตสำน ึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ท ั ้ ง ข ้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๑.๑. สร้างจิตสำนึก
และความตระหนักใน
การปฏ ิบ ัต ิราชการ
ตามอำนาจหน้าที ่ให้
บังเกิดประโยชน์สุข
แ ก ่ ป ร ะ ช า ช น ใ น
ท้องถิ่น 

๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึก
และความตระหนักใน
ก า ร ป ร ะพฤต ิ ต า ม
ประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 

๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึก
และความตระหนักที่
จะไม ่กระทำการอัน
เป ็นการข ัดก ันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการ
ม ี ผลประ โยชน ์ทับ
ซ้อน 
 

๑. โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.  โครงการพ ัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
๓. โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู ้บริหาร สมาชิกสภา
แ ล ะ พ น ั ก ง า น ข อ ง
องค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

๔. มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏ ิบ ัต ิ งานตาม
ประมวล จริยธรรมของ
องค ์การบร ิหารส ่วน
ตำบลตันหยงลิมอ 
๕. มาตรการ “เสริมสร้าง
องค ์ความร ู ้ด ้านการ
ต่อต้านการทุจริต” 

๖. กิจกรรมให้ความรู้
เรื ่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ ้อน ให ้ก ับบุคลากร
ขององค ์การบร ิหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
๗. มาตรการ “จัดทำคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน” 

๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 

๒๗๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  สป. 
 

สป. 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 
 
 

สป. 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ 
กิจกรรม 
มาตรการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 ๑ . ๒  ก า ร ส ร ้ า ง

จ ิตสําน ึกและความ
ต ร ะ ห น ั ก แ ก่
ประชาชนท ุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๘. โครงการปลูกต้นไม้
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อนในเขต
พ ื ้ นท ี ่ ขององค ์ ก า ร
บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต ำบล
ตันหยงลิมอ 
๙. โครงการส ่งเสริม 
อ น ุ ร ั ก ษ ์  ฟ ื ้ น ฟู
ทร ัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใน
ชุมชน 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  กสส. 
 
 
 
 
 

กสส. 

 

๒. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 
 

๒.๑ แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๑. กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการ
ท ุจร ิตของผ ู ้บร ิหาร
องค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 

๒. มาตรการการสร้าง
ความโปร ่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๓ .  ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
จ ัดบร ิการสาธารณะ
แ ล ะ ก า ร บ ร ิ ก า ร
ประชาชนเพื ่อให้เกิด
ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ แ ก่
ป ร ะ ช า ช น โ ด ย 
ท ัดเท ียมก ันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
๔. ก ิจกรรม “สร ้าง
ความโปร ่งใสในการ
พ ิจารณา เล ื ่ อนขั้น
เงินเดือน” 
๕. โครงการจ้างสํารวจ 
คว ามพ ึ งพอ ใจของ
ผู้รับบริการ 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

๑๕,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 

สป. 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 

สป. 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ 
กิจกรรม 
มาตรการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๓ มาตรการการใช้
ด ุ ล ยพ ิ น ิ จ แ ล ะ ใ ช้
อ ำน า จหน ้ า ท ี ่ ใ ห้
เป็นไปตามหลักการ
บ ร ิ ห า ร ก ิ จ ก า ร
บ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนนิกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๖.กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเง ินตาม
ข ้ อ บ ั ญ ญ ั ติ  
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
๗ . ก ิ จ ก ร ร ม  “ ก า ร
พ ั ฒ น า แ ผ น แ ล ะ
กระบวนการจ ั ดหา
พัสดุ 
๘.มาตรการ “ยกระดับ
ค ุณภาพการบร ิการ
ประชาชน” 
๙.ก ิจกรรม “สร ้ า ง
ความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ 
๑๐. กิจกรรมการใช้
บ ัตรคิวในการติดต่อ
ราชการ 
๑๑.โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 

๑๒.มาตรการการมอบ
อำนาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
๑ ๓ . โ ค ร ง ก า ร ล ด
ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
๑๔.ก ิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑ ๕ . ย ก ย ่ อ ง เ ช ิ ด ชู
เ ก ี ย รต ิหน ่ วยงาน/
บ ุ คคลท ี ่ ป ร ะ พ ฤ ติ  
ปฏ ิบ ัต ิตนให ้ เป ็นที่
ประจักษ์ 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กค. 
 
 
 
 

กค. 
 
 
 

สป. 
 
 

กค. 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

 
กค. 

 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

 
สป. 

 

กศ. 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ 
กิจกรรม 
มาตรการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕ มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๑๖ .ก ิ จกรรม เช ิดชู
เก ียรต ิ  ประชาชนผู้
ปฏ ิบ ัต ิตามปร ัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑๗.ก ิจกรรมยกย ่อง
และเช ิดช ู เก ียรต ิแก่
บ ุ ค ค ล  ห น ่ ว ย ง า น 
องค ์ ก รด ี เ ด ่ นผ ู ้ ทํ า
คุณประโยชน์หรือเข้า
ร ่วมในก ิจกรรมของ
องค์การบร ิหารส ่วน
ตำบลตันหยงลิมอ 

๑๘.มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่อง ร้องเรียน” 
๑ ๙ . ม า ต ร ก า ร 
“ดำเนินการเกี ่ยวกับ
เรื่อง ร้องเรียน กรณีมี
บ ุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล ่ า วหา
เจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต ำ บ ล
ตันหยงลิมอ ว่าทุจริต
และปฏ ิบ ัต ิ ราชการ
ตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 
๒๐.มาตรการ “จัดทำ
ข ้อตกลงการปฏ ิบ ัติ
ราชการ” 
๒๑.ก ิ จกรรมให้ ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที ่เพื ่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๐.๐๐ 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

สป. 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

 
ทุกสำนัก/

กอง 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ 
กิจกรรม 
มาตรการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
  ๒๒.ก ิจกรรม “การ

จ ัดทำข ้อตกลงการ
ปฏ ิบ ัต ิ ราชการของ
องค์การบร ิหารส ่วน
ตำบลตันหยงลิมอ” 
๒๓.มาตรการ  “ให้
ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ กั บ
หน่วยงานตรวจสอบ 
ทั ้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ” 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

   ทุกสำนัก/
กอง 

 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

 

๓  การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓ . ๑ จ ั ด ใ ห ้ ม ี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร ่ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏ ิบ ัต ิราชการ
ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
และ หลากหลาย” 
๒.มาตรการ “จัดให้มี
ช ่องทางที ่ประชาชน
เข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร
ขององค ์การบร ิหาร
ส ่วนตำบลต ันหยงลิ
มอ” 
๓.กิจกรรม “อบรมให้
ความร ู ้ ตามพระราช 
บัญญัติข้อมูลข ่าวสาร
ข อ ง ร า ช ก า ร  พ . ศ . 
๒๕๔๐” 
๔.มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบร ิหารส ่วน
ตำบลตันหยงลิมอให้มี 
ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ า พม า ก
ยิ่งขึ้น” 
๕ . โ ค ร ง ก า ร สื่ อ
ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์
กิจกรรมขององค์การ
บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต ำ บ ล
ตันหยงลิมอ 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   สป. 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 

สป. 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ 
กิจกรรม 
มาตรการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
 ๓.๒การรับฟังความ

คิดเห็น การร ับและ
ต อ บ ส น อ ง เ ร ื ่ อ ง
ร ้องเร ียน/ร ้องทุกข์
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓การส ่งเสร ิมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บร ิหารก ิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๖.การดําเนินงานศูนย์
ร ับเรื ่องราวร้องทุกข์
องค์การบร ิหารส ่วน
ตำบลตันหยงลิมอ 
๗.กิจกรรมรายงานผล
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ข ้ อ เ ท ็ จ จ ร ิ ง ใ ห ้ ผู้
ร ้องเร ียน/ร ้องท ุกข์
รับทราบ 
๘.มาตรการกำหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 
๙.มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญด้าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐.มาตรการแต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สน ับสนุนการจ ัดทำ
แผนพัฒนาองค ์การ
บ ร ิ ห า ร ส ่ ว นต ำบล
ตันหยงลิมอ 
๑๑.มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 
๑ ๒ . ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บ ร ิ ห า ร ส ่ ว นต ำบล
ตันหยงลิมอ 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สป. 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 

สป. 
 
 

กสส. 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 

สป. 
กค. 

 
 

สป. 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ 
กิจกรรม 
มาตรการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๔  การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๔ . ๑ ม ี ก า ร จ ั ด ว า ง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกำหนด 

 
 
 
 
 
 

๔.๒ การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร ่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทาง
ที่สามารถดำเนินการ
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๔ .๓  ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 
 

๑.มาตรการติดตาม
ประเม ินผลระบบ
ค ว บ ค ุ ม ภ า ย ใ น 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตันหยงลิมอ 
๒. กิจกรรมติดตาม
ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก า ร
ควบคุมภายใน 
๓.โครงการจ ัดทำ
รายงานการควบคุม
ภายใน 

๔.กิจกรรมการมีส่วน
ร ่วมของประชาชน
ในการ ตรวจสอบ
การรับ การจ่ายและ
การ ใช ้ประ โ ยชน์
ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ข อ ง 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลตันหยงลิมอ 
๕.กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง จากตัวแทน
ชุมชน 
๖ . ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

๗.โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมาย ท ้องถิ่ น 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
๘ . ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

 
 
 

ทุกสำนัก/
กอง 

 
ทุกสำนัก/

กอง 
 

กค. 
 
 
 
 
 
 
 

กค. 
 
 
 

กค. 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 

สป. 
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มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ 
กิจกรรม 
มาตรการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

การดำเนินงาน 
(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๔ เสริมพลังการมี
ส ่วนร ่วมของชุมชน
(Community) แ ล ะ
บ ู รณาการท ุ กภาค
ส ่ ว น เ พ ื ่ อ ต ่ อ ต ้ า น             
การทุจริต 

๙.กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน
ข อ ง  ส ม า ช ิ ก ส ภ า 
องค์การบร ิหารส ่วน
ตำบลตันหยงลิมอ 
๑๐.กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้
ม ี บ ท บ า ท ใ น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิ งานของฝ ่ าย
บริหาร 

๑๑.ก ิจกรรมการติด
ป ้ายประชาส ัมพ ันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
๑๒.มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 

๐.๐๐ 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 
 
 
 

๐.๐๐ 
 
 

๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   สป. 
 
 
 
 

สป. 
 
 
 
 
 

สป. 
 
 

สป. 
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่        
ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที ่ด ี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญ             
ในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการ
เสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทำให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและ  
หมดไปได้ในที ่สุดนั ้น ต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง           
ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่           
ปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู ่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที ่ไม่เอ้ือ            
หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม            
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั ้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ          
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ ่งได้วางกรอบการนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป             
การบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่า
ประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับกรอบการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บน
ความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความ 
มีประส ิทธ ิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส ่วนร ่วม (Participation) ดังน ั ้น การพิจารณาคัดเล ือก                 
นำองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส
สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ จะต้องคำนึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดำเนินงาน
ที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงจัดทำโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 ๔. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 ๔. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม และจริยธรรม 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิว ัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี                 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้ าหน้าที่ของรัฐ”          
ซึ ่งได้ร ับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที ่ได ้ร ับอย่างซื ่อส ัตย์                   
ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงเห็นความสำคัญ 
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงาน              
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ประชาชน            
จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุด  
ของประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
สำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 ๓.๓ เพื ่อเป ็นการสร ้างภาพลักษณ์ท ี ่ด ีขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลตันหยงล ิมอ                     
ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทางคือ 
 ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ๖.๒ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือทำบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
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 ๖.๓ การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ 
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วม
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพื ่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที ่ของรัฐ                
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ                  
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ลงวันที่ ๑๙ เดือนมกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งหัวใจสำคัญ  
ของการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม 
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั ้ง กาย วาจา ใจ ทั ้งต่อตนเอง ต่อผู ้อื ่น และต่อสังคม                 
ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทำงานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่าง
ต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชน
ก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ได้รับการประเมินคัดเลือกจากสำนักงาน 
ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดีเด่นและที ่ดี                
ด้านการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากร         
ทั ้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ ่น และข้าราชการฝ่ายประจำ                  
รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู ้บริหาร สมาชิกสภา                
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอดังกล่าวนี้ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 
 ๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 ๓.๔ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จำนวน ๖๕ คน 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
๖. วิธีการดำเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู ้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร          
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ  
ในการปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม             
และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

๗. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 จำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอประเมินความพึงพอใจ         
การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เกิดจิ ตสำนึกที่ดี          
ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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 ๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

๑. ชื ่อโครงการ  : มาตรการ “ส ่งเสร ิมการปฏิบ ัต ิงานตามประมวลจร ิยธรรมขององค์การบร ิหาร                 
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลตันหยงล ิมอได ้ประกาศใช ้ประมวลจร ิยธรรมของ                     
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลต ันหยงล ิมอ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังค ับใช้                        
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิด
ทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตันหยงลิมอ เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับจริยธรรม                     
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒  เดือนมกราคม ๒๕๕๒ กำหนดให้พนักงาน 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้อง          
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย , ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว            
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.             
ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗        
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทาง               
ในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื ่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้  
ในการปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความซื ่อส ัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน                        
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิ
มอเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.๓ เพื่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 ๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 
 ๓.๕ เพื ่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์                    
ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเพื่อใช้เป็นค่านิยม
สำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื ่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด            
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพื ่อให้ประเทศไทยได้ร ับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ดังนั ้น เพื ่อให้การบริหารงานในพื้นที ่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น           
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น 
เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 ๓.๒ เพื ่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่                
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. รวบรวมและเร ียบเร ียงฐานข ้อม ูล/องค ์ความร ู ้ เก ี ่ยวข ้องก ับการปลูกจ ิตสำนึก                   
ด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปลูกจิตสำนึก 
 ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ           
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นำมาเผยแพร่ 
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 ๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที ่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกัน               
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หร ือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส ่วนตนเข้ามาเก ี ่ยวข ้อง                    
จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว      
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื ่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะ เป็นสิ่งผิด            
แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี ้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที ่ต้องคำนึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง
ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัด หรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจที่ตัดสินใจให้ญาติ
พี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมาย
รวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดให้
หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื ่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน       
แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู ้ ความเข้าใจ                 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เพื่อป้องกันการทุจริต            
ในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงาน                
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ เพื ่อให้พนักงานทุกคนทำงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม                   
เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๒ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๓.๓ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ            
มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม           
อันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

๔. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๖. วิธีการดำเนินการ 
 จัดประชุมประจำเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู ้เกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้            
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับ         
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร ่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน                        
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง  
การให้ความรู ้ตามคู ่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี ่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่                
ในหน่วยงานด้วย 
 เพื ่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม              
การทุจริตข้างต้น และเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ
ของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา 
เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 ๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นท่ีตำบลตันหยงลิมอ ประจำปี ๒๕๖๕ 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 เนื ่องด้วยปัจจุบ ัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ                    
(Climate Change) ที่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์  
ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง  มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่า         
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ ่มพื ้นที ่สีเขียว           
จ ึ ง เป ็นหนทางหน ึ ่ ง ในการแก ้ ไขป ัญหาภาวะโลกร ้อนโดยตรงเน ื ่ องจากต ้นไม ้ เป ็นแหล ่งด ูดซับ                                  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่            
สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื ้นที ่ตำบลตันหยงลิมอ ประจำปี ๒๕๖๕” เพื ่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม                   
ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) ดังนั้น กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพ่ิ มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเพื่อให้เกิดความร่มรื่น  
แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในตำบลตันหยงลิมอ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุล
เพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๕๐๐ ต้น 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

๖. วิธีดำเนินงาน 
 ๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน  
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๖.๒ ดำเน ินการปลูกต ้นไม้โดยส ่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา                      
กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 
 ๖.๓ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ทำให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๑๐.๒ ทำให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 ๑๐.๓ ทำให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๐.๔ ทำให้เยาวชนและกลุ ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและ                
สร้างความร่มรื่นในชุมชน 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที ่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้
ทำลายป่าไม้ที ่ผ ิดกฎหมายได้เพิ ่มมากขึ ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย                  
มีจำนวนลดน้อยลง ซึ ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง  ๆ ตลอดจนวิถีช ีวิต                   
ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้          
ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทย
ให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอวิธีที ่เรียบง่ายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ 
แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า ๓ อย่าง เพ่ือประโยชน์ ๔ อย่าง” ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ 
และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทำที่อยู่อาศัยและจำหน่าย “พอกิน” หมายถึง              
ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน 
และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิด  
ก ับประชาชนมากที ่ส ุด ได ้ตระหน ักถ ึงหน ้าท ี ่และความร ับผ ิดช อบในการร ่วมก ันอน ุร ักษ์  ฟ ื ้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน             
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
จำนวน xx หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่าง ๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว  
รั้วกินได้ เป็นต้น 
 ๔.๒ ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจำนวน  ๘  หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ  
 ๔.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอพนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ             
ผู้นำชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธาน              
กลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พื ้นที ่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงล ิมอ                    
และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๖. วิธีการดำเนินงาน 
 ๖.๑ จัดอบรมผู ้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี ้แจงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงาน             
ตามโครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน) 
 ๖.๒ จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั ้งกลุ ่มพิทักษ์สิ ่งแวดล้อม                   
ประจำชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน) 
 ๖.๓ จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำชุมชน (กลุ่มย่อย 
แต่ละชุมชน) 
 ๖.๔ จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแม่น้ำ              
คู คลอง ทำความสะอาดถนนและพื้นที ่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหาร                
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๖.๕ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน             
ให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและ
ชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 ๖.๖ จ ัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู ่บ ้าน/ช ุมชน หร ือหน่วยงานที ่ประสบความสำเร็จ                       
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เกิดกลุ ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชนเพิ ่มมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น 
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มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู ่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม           
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศั กดิ ์ศรี             
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื ่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนน           
จะสูงขึ ้นได้นั ้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ ้น เจ้าหน้าที ่ของรัฐและประชาชน                   
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที ่เป็นอยู ่ในปัจจุบ ัน ไม่ใช ้ตำแหน่งหน้าที ่ในทางทุจร ิตประพฤติมิชอบ              
โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู ่ท้องถิ่น                
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจั ดทำ             
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ ่นให้เกิดความยั ่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยยึดหลัก                 
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 
ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื ่องที่มีคำครหา           
ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว           
เร ื ่องในทำนองเด ียวก ันน ี ้ก ็สามารถเก ิดข ึ ้นก ับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ ื ่นได ้เช ่นเด ียวกัน                          
เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่น ๆ              
จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที ่คนทำงานในท้องถิ ่น อาจต้องถูกครหาในเรื ่องการใช้อำนาจหน้าที่                
โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที ่คนทำงานในท้องถิ ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู ่นอกทาง                  
จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงาน  
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ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต           
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน           
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู ้บริหารองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.๑ ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
 ๔.๒ มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๔.๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 ๖.๓ จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๔ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๗ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖.๘ รายงานผลการดำเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน                 
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อมาตรการ: มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
เป็นบุคลากรที ่ม ีความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื ่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศ ักยภาพ                       
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐาน           
ในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื ่อนำไปสู ่การสร้างมาตรฐ านความโปร่งใส                   
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗           
และแก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับปัจจุบ ัน มาตรา ๖๙/๑ ที ่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ของ                     
องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖           
ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั ้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์           
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส  เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ             
องค์การบริหารส่วนตำบล   ลงวันที่ ๕ เดือนมกราคม ๒๕๔๘ 
 ดังนั ้น เพื ่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ            
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื ่อกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหาร            
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
 ๓.๓ เพ ื ่อเป ็นการป ้องก ันการท ุจร ิตในการแสวงหาประโยชน ์จากการปฏ ิบ ัต ิ งาน                         
ด้านบริหารงานบุคคล 
 ๓.๔ เพื ่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร                   
ส่วนตำบลตันหยงลิมอให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทำงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จำนวน ๑ มาตรการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 

 



37 
 

๖. วิธีดำเนินการ 

 ๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๖.๒ นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 ๖.๔ ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๖.๕ สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
จำนวน ๑ มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
ไม่น้อยกว่า ๙๐ % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ 
  - การบร ิหารงานบุคคลขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลตันหยงล ิมอมีความโปร ่งใส                  
สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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๑. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื ่อให้เกิดความพึงพอใจ                   
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบร ิหารส ่วนตำบลตันหยงล ิมอ บร ิหารจ ัดการโดยการอำนวยความสะดวก            
และตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว               
(One Stop Service) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ 
สอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู ้รับบริการทราบ โดยมีการ             
ปรับระบบการทำงานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของเร ื ่อง ทั ้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเง ิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ                      
ของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว
เพื ่อให้บร ิการตามลำดับ จัดสถานที ่ ส ิ ่งอำนวยความสะดวกอื ่นๆ เพื ่อให้บร ิการที ่ด ีก ับประชาชน                   
เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ             
ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น   
(ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ำ , ด้านน้ำเพื ่อการบริโภค,              
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, 
ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,            
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ                
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั ้งแต่แหล่งกำเนิด  การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง            
และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภ ารกิจ คำนึงถึง 
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ               
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,   
ด้านระบบระบายน้ำ , ด้านน้ำเพื ่อการบริโภค , ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา ,             
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที ่ยว , ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ,                 
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่า              
และหมอกควัน การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด 
การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 ๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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๑. ชื่อกิจกรรม:  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตันหยงลิมอได้ให้ความสำคัญในเรื่องกา รพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื ่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ  ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ข้อ ๑๓ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนตำบล เพื ่อทำหน้าที ่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นเกี ่ยวกับมาตรฐานและ         
ความเป ็นธรรมของการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งานของพนั กงานส ่วนตำบลท ุกประเภทตำแหน่ง                            
และระดับตำแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ          
ไม่น้อยกว่า ๒ คนเป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นเลขานุการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน              
ส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่            
เป็นเลขานุการ 
 ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู ้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ           
และพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน           
ส่วนตำบลเพื ่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู ้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่               
ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน            
ส่วนตำบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล  
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 ๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเง ินเดือนพนักงานส่วนตำบลพิจารณาทบทวน                
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตำบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขอองค์การบริหารส่วนตำบล 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน และ เดือนกันยายน – เดือนตุลาคมของทุกปี 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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๑. ชื่อโครงการ: โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อื ่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่         
ขององค์การบริหารส่วนตำบลและในการปฏิบัติหน้าที ่น ั ้นต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขข องประชาชน             
โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำ
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร          
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ ในการจัดทำบริการสารธารณะให้แก่ประชาชน         
ในท้องถิ่นทั้ง ๘ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๕๗.๕๔๙ ตารางกิโลเมตร นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการ 
ก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน              
มากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗               
และที่แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนต ำบล                    
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคำนึงถึงการมีส่วนร่วม   
ของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที ่กำหนดให้           
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับ    
การตอบสนองความต้องการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ              
จากประชาชน ผู ้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบล ของตัวช ี ้ว ัดที ่ ๑ มิต ิท ี ่  ๒                   
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง              
ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
 ๒. เพื ่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู ้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่                 
ในการให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ          
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๒. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
ตามรูปแบบที่กำหนด 
 ๓. สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอทราบ 
 ๔. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
 ๕. ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพื ่อประโยชน์สุข            
แก่ประชาชน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป 
งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย           
หมวดอ่ืนๆ โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท/ปี 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลผลิต 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร           
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๒. ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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๑. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตันหยงลิมอ จัดทำทะเบียน            
คุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาด          
ในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื ่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรงานบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ                 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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๑. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด             
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 ๔. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 ๖. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. พนักงานในกองคลัง 
 ๒. เจ้าหน้าที่กองอ่ืนผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒. จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจำนวนโครงการและร้อยละของจำนวน
งบประมาณ 
 ๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 ๖. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 ๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื ้นที ่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีความหลากหลาย             
ทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงได้ให้ความสำคัญ
ในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่             
มากที ่ส ุด โดยนำแนวทางตามหลักการบร ิหารจ ัดการตามหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance)                         
หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency)               
และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม
และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที ่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที ่จะได้รับ           
การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
จึงมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอน          
การให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที ่ในการให้บริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงาน
มีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการ  
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น 
 ๒. จัดให้มีการแสดงขั ้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที ่ใช้                   
ในการดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 ๓. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 
จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 ๔. จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำ
สำหรับผู้พิการ 
 ๕. จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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๑. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
 ๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 ๓. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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๑. ชื่อกิจกรรม:   กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจ
หน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั ้งที ่เป็นหน้าที ่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร          
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ              
ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว 
ซึ ่งเป็นช่องทางหนึ ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ ้าหน้าที ่ถ ือเป็นพฤติกรรมที ่ ไม ่พึงประสงค์                  
ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมระสิทธิภาพ 
 เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗        
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้ว ิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี และให้คำนึงถึง                      
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
อย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๖ ที ่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี ได้แก่ การบริหารราชการเพื ่อบรรลุเป้าหมาย                     
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง             
ความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จ          
ในระยะเวลาท ี ่ เหมาะสม ให ้บร ิการโดยจ ัดลำด ับก ่อน – หล ัง เพ ื ่อเป ็นการสร ้างความพึงพอใจ                        
และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิว                   
ในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 

๓. วตัถุประสงค์ 
 ๑. เพื ่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค            
เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
 ๒. เพื ่อให้ประชาชนผู ้มาขอรับบริการได้ร ับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนอง           
ความต้องการของประชาชน 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 ๔. เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทำการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทำการประพฤติมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคำสั ่งคณะทำงานเพื ่อกำหนดตัวบุคลากร ผู ้ร ับผิดชอบ ในการดูแล กำกับ                     
การให้บริการ 
 ๒. ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ๓. จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 ๔. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามลำดับคิว 
 ๕. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 ๖. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนำมาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 
 ๒. ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  
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๑. ชื่อโครงการ:  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื ่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่                  
ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ 
ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที ่และกฎหมายที่กำหนดไว้                   
ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด             
แก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้                    
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗              
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๙/๑ ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้ว ิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ีและให้คำนึงถึง                     
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๗๐              
ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง              
ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที ่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม                   
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็น                   
ต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ             
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื ้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหาร               
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ เป็นต้น 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนทีต่ำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
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  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๒. นำส ่งประกาศไปเผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ ์ตามช ่องทางการประชาส ัมพ ันธ ์ของ                       
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๒. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐                      
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 
๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที ่ให ้ก ับผู ้ใต ้บ ังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง  ๆ                   
ภายในองค์กรนั ้น ก็เพื ่อเป็นการช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เ กิดความคล่องตัว รวดเร็ว                  
ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถในการที ่จะดำเนินการเรื ่องนั ้นเป็นอย่างดี           
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ด ังน ั ้น การดำเน ินการของหน ่วยงานต ้องม ีการปร ับให ้ เข ้ าก ับสภาพส ังคมและ                          
ทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ   
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อำนาจการต ัดส ินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต ้องการของประชาชน                                
แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตันหยงลิมอ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้า
ส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอน  
การปฏิบัติราชการ 
 ๒. ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 ๓. สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบร ิหารราชการ การดำเน ินงาน การปฏิบ ัต ิงานเกิดความคล่องต ัวและรวดเร็ว                 
ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ ่งเป็นกฎหมาย                
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ  
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า  
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจาย
อำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื ่อให้                      
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มี            
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖             
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทาง             
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวย          
ความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน                
ดังนั้น งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
จะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน              
ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัต ิราชการ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน            
อำนวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหาร     
ส่วนตำบลตันหยงลิมอให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา           
ที่เกิดขึ้นได ้
 ๓. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้คำนึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 ๔. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดำเนินงานได ้

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอและผู ้ท ี ่มาติดต่อราชการกับ                
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๓. จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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 ๔. ดำเนินการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  (๑) ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  (๒) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  (๓) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  (๔) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  (๕) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  (๖) จัดทำคำสั ่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ           
แก่ประชาชนทั้งเวลาทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  (๗) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 ๕. มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 ๖.  ม ีการต ิดตามประเม ินผลโครงการลดข ั ้นตอนและระยะเวลาการให ้บร ิ การ                                 
เพื่อนำจุดบกพร่องในการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการ               
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรคำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน           
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดำเนินงานได ้
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อย                  
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง            
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สุข          
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ ้มค่า สามารถลดขั ้นตอน            
การปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเ มิน            
ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
หรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทาง  
การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
เป็นสำคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๒. เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓. เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้สั้นลง 
 ๒. ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลตันหยงลิมอ 
 ๓. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 ๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๕. ผู ้บ ังคับบัญชามอบอำนาจการตัดส ินใจเกี ่ยวกับการสั ่งการ อนุญาต การอนุม ัติ                     
และการปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใด         
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 ๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที ่นายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลมอบอำนาจให ้รองนายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล                              
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าว            
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหาร             
ส่วนตำบลและผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 ๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๔. ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ
ทำให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน         
ให้เป็นที่ประจักษ ์  
๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู ่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื ่อความอยู ่รอดในเชิงเศรษฐกิจ               
แบบทุนนิยม ทำให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื ่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน              
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้กระทำความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดี
และคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ๓. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที ่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ างที ่ดี               
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน/ปี 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที ่ประจักษ์ผ ่านทางสื ่อช ่องทางต่าง  ๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ             
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ         
แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื ่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื ่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู ่ได้อย่างมั ่นคง                 
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทำการผลิต
เพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล  
ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภค  
และจำหน่าย ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ ้นประกอบกับเกิดวิกฤติ                 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้องหันกลับมาทำการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจำหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั ้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตร             
แบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และสารพิษตกค้าง             
ทำให้สภาพแวดล้อมของบร ิ เวณบ้านน ่าอย ู ่น ่าอาศัย และที ่สำคัญสามารถใช ้บร ิโภคในคร ัวเร ือน                         
เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขาย  
เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิต           
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตันหยงลิมอ คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที ่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนำผลิตผลที่เหลือ                
จากการบริโภคไปเพิ่มราบได้อีกทางหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู ้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและ               
เป็นวิทยากร ประจำศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร 

๔. สถานที่ดำเนินการ 
 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจำตำบลตันหยงลิมอ 
 ๒. ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ 
 ๓. มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั ้งให้เป็นว ิทยากรประจำศูนย์เร ียนรู ้โครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 ๔. ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู ้โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเกษตร
ผสมผสาน 
 ๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ  

๙. ตัวช้ีวัด 
 ๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. ตัวชี ้ว ัดที ่ ๒ ระดับความสำเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู ้ของศูนย์เรียนรู ้โครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู ้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เป้าหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จำนวน ๑๐๐ คน 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑ .  เกษตรกรท ี ่ ผ ่ า นการอบรมสม ั ค ร ใจ เ ข ้ า ร ่ ว ม โคร งการ เศรษฐก ิ จพอ เพ ี ย ง                            
เพ่ือสนองพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนำกลับไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. ศูนย์เร ียนร ู ้โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง                    
และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตำบลตันหยงลิมอ 
 ๓. ศูนย์เร ียนร ู ้โครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง                          
และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 
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๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือ             
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิต  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิร ิยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื ่อสัตย์สุจริต            
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน           
ตำบลตันหยงลิมอ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู ้ทำความดี มีความซื ่อสัตย์สุจริต                
และผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ โดยการมอบ           
ใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย 
และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน         
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื ่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผ ู ้ทำคุณประโยชน์ และมีส ่วนร่วมในกิจกรรมของ            
องคก์ารบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๒. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  
และจริยธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ 
 - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 ๒. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 ๓. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น         
ที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม   
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๒. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีค่านิยม ยกย่อง 
เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
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 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้            
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื ่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส              
เสนอข้อคิดเห็น ซึ ่งสามารถยื ่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง  ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์                 
หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื ่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข            
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอขึ้น เพื่อดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง  ๆ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
 ๒. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบเรื ่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรง
กับความต้องการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิ
มอโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 
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๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น            
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพื ่อสกัดกั ้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่ อวันที ่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗                
ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ              
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื ่อให้การขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐบาลและ             
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่าง                         
มีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงได้จัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับ  
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทาง            
การร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื ่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต           
หรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวัง
มิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล 
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริต               
และประพฤติมิชอบ 
 ๒. เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

๔. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอตันหยงลิมอ จังหวัดตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
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 ๓. กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 ๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการภายใน ๗ วัน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
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๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนี 
ในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล 
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
ให้กลายเป็นสิ ่งที ่ยอมรับได้ของผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง           
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่                  
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
เพื ่อนำไปสู ่องค์กรที ่ม ีค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม                        
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื ่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทาง             
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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๑. ชื ่อก ิจกรรม : ก ิจกรรม ให ้ความร ่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที ่ได ้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่                                
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการ          
ตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
เนื ่องจากเห็นความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของ       
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลด              
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ            
ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
 การให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจำปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คำชี้แจงและอำนวยความสะดวก            
แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้า
หน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที ่ได้ร ับแจ้งข้อทักท้วง                  
กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดำเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน                  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและดำเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื ่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการ               
ตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๒. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสำนัก/กอง  จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทุกสำนัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 - ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกำหนด 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม               
มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั ้งนี ้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ                 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กำหนดไว้ว่า 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการ
กำกับการปฏิบัต ิราชการ โดยวิธ ีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธ ีการอื ่นใด                   
เพื ่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั ้งมาตรา ๔๕ กำหนดให้ส ่วนราชการ จัดให้มี                     
คณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
กับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนาม
จัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตันหยงลิมอ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
 ๒. เพื ่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเก ี ่ยวกับขั ้นตอน วิธ ีการ                       
และรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓. เพื ่อใช ้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ ่าย            
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ๔. เพื่อให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี ้ว ัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล                 
การปฏิบัติราชการ 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบร ิหารส ่วนตำบลตันหยงล ิมอ ได ้ทำข้อตกลงผลงานกับผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบ ัญชา                     
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้              
การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล               
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง               
การปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี ้วัด          
ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
 ๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
 ๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 



74 
 

 ๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑. ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
 ๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ เช ่น รายงานผลการปฏิบัต ิราชการ                   
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด            
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว 
 ๓. รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที ่รับผิดชอบตัวชี ้ว ัด เพื ่อให้การดำเนินงานบรรลุ         
ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด 
 ๔. วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 ๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

๖. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ ๒ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง ๑ 
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๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
แต่ละประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ
กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ  
เพื ่อให้นักการเมืองท้องถิ ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต              
ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ            
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

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

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 ๓.๑จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที ่เป็นการอํานวยความสะดวก                     
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ทุกขั้นตอน  

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สำคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
 ๒. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า ๑๐ 
ประเภทขึ้นไป 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 - แผนการดำเนินงาน 
 - แผนอัตรากำลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ          
การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
สื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ            
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ได้แก ่
 - บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีเจ้าหน้าที ่ให้บริการประจำและ         
ให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
 - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ                  
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใส
การทำงานที่จำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการทำงานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผล          
ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถ                
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้ประชาชนรับรู้                
อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความโปร่งใสในการทำงาน
มากยิ่งขึ ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของ
เทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื ่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื ่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู ้ใกล้ชิด             
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและ                    
ความโปร่งใสในการทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  ๕๐  คน 
 (ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน ๔๐ คน) 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ  ๘๐ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  ๘๐ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ขั้นตอนที่ ๑ สำรวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ ๓ ดำเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล 
 



81 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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๑. ชื ่อมาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ             
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ          
ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอจึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที ่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื ่อประชาชนจะได้สามารถรับรู ้สิทธิและหน้าที ่ของตนอย่างเต็มที่                    
ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์  
ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ               
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 ๒. เพื ่อเพิ ่มช ่องทางให้ประชาชนได้มีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบการปฏิบัต ิงานของ                  
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จำนวน 1 แห่ง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ (ภายในศูนย์บริการร่วม 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ) 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
 ๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้          
ในการดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป   
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน 
สร้างความน่าเชื ่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ              
ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี ่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ช ัดเจนถูกต ้อง                    
ฉะนั ้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ            
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ 
การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส           
และยุติธรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ให้ประชาชน
ได้ร ับทราบโดยผ่านทางสื ่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื ่อสิ ่งพิมพ์ , สื ่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื ่อ Social network,               
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. เพื ่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู ้ ร ับรู้  และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ                  
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมออย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ 
 ๔. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 ๕. เพ่ือนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 ๖. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
สื่อมวลชน และประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้ แก่
ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
 - จัดทำวารสารรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานขององค์การบริหารสว่น
ตำบลตันหยงลิมอ 
 - จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และคู่มือการให้บริการ
ประชาชน 
 - จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ 
 - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
 - รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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 - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 - จัดทำ spot 
 - เสียงตามสาย 
 - อ่ืนๆ  

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ 
 ๒. ดำเนินการประชุม 
 ๓. มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
 ๔. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของ อบต. 
 ๕. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ  
ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็น
ตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสาร
ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
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 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน 
และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้ วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบร ิหารส ่วนตำบลตันหยงล ิมอจ ึงม ีการจ ัดตั้ ง                        
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื ่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื ้นที ่ และจะได้แก้ไขปัญหา                
ได้อย่างถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหาร          
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๓. เพื ่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว ่างบุลากรขององค์การบริหารส ่วนตำบล                         
กับประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ่กำหนด สร้างความเชื ่อมั ่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/                   
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน             
ได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามมาได ้

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๓. นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู ้เกี ่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม   
ความจำเป็นและเร่งด่วน 
 ๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั ้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.                
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน  

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



87 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ  
 ๒. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓. แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๒. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

๔. เป้าหมายการดำเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีการดำเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทำการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๙. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 ๒. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นหน่วยบริการด้าน
สาธารณสุข ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จากช่องทางต่าง ๆ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
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๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เป็นส่วนงาน             
ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดำรงชีวิต
ได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม          
ที่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพื่อรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี ่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ              
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 ๒. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 ๓. เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

๔. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี ่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพื ้นที่              
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการเกี ่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 ๓. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๔. ดำเนินการออกตรวจพื้นที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 ๕. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ๑๕ วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๒. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง            
ขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย     
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ             
โดยสำนักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม          
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอกำหนด           
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จำนวน xx คน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ         
บางตำแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ กำหนด ในวันที่ ๑๖กันยายน ๒๕xx 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จึงต้องดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอแทนกรรมการฯ ที่ครบ
วาระการดำรงตำแหน่ง ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕xx เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย             
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) 
และข้อ ๙ ที่กำหนด 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา    
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ  เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยง  ลิมอความต้องการของประชาคมและชุมชน              
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้าน
การทุจริต 
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๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในด้านการจัดซื ้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้           
ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์ก ารบริหาร            
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม)               
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นคือได้ทำหน้าที่
อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๘ หมู่บ้าน 

๕. วิธีการดำเนินการ 
 ๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร              
ส่วนตำบลตันหยงลิมออย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้มีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วย
การพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 ๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วย การพัสดุ  
เพ่ือเรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที ่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหาร
และปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมิน        
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลตันหยงลิมอต่อไป 
 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้ องค์การบริหาร               
ส่วนตำบลตันหยงลิมอมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน          
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๓. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๓. จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
 ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕        
ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘) จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย 
  (๑) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒  คน 
  (๒) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ๒  คน 
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  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
  (๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหน้าสำนักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
 ๑. ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอปีละ ๒ ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง  ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๓. จ ัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเม ินการปฏิบ ัต ิราชการของ            
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 
 ๔. ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมอบหมาย 
 ๕. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๖. การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ๗. การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
 ๘. จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง  ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอพร้อมตัวชี้วัด 
 ๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๑๐. การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดำเนินการแก้ไขต่อไป 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที ่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น  
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกำหนด 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุม
ภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก
การดำเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน            
ต่อคณะกรรมการตรวจเง ินแผ่นดิน ผู ้กำกับดูแลอย่างน ้อยปีละหนึ ่งครั ้ง  ภายในเก้าส ิบวันนับจาก                           
วันสิ ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ                
หน่วยรับตรวจ จะบรรลุว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ                
การดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน               
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนำความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื ่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด                 
ที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กำหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื ่อให้ส่วนราชการที ่ร ับผิดชอบจัดทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ              
ความเสี ่ยงไปดำเนินการเพื ่อควบคุมลดความเสี ่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย                
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 ๒. เพื ่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการ               
ความเสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
 ๓. เพื ่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ                  
และมีประสิทธิผล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ให้ทุกส่วนราชการ
ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
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 ๒. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอนำแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการ
ดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 ๓. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอรายงานผลการดำเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 ๕. รายงานผลการต ิดตามการปฏ ิบั ต ิตามแผนการปร ับปร ุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเง ินแผ ่นด ิน  ผ ู ้กำก ับด ูแลอย ่างน ้อยป ีละหน ึ ่ งคร ั ้ งภายในเก ้าส ิบว ันน ับจาก                            
วันสิ้นปีงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 ๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน  
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม                
หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที ่ผ ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุม ภายใน                  
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื ่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู ่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี               
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและ
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล             
ทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่ วนหนึ่งอาจเกิดจาก              
การกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ   
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเส ี ่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที ่กำหนดขึ้น             
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื ่อให้องค์กรมีแนวทาง                 
ในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน            
ในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน             
ตำบลตันหยงลิมอขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ 
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื ่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๔. เป้าหมาย 
 เพื ่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส ่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
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๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑. แต่งตั ้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ            
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อ เนื่อง เพื่อให้             
การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. การรวบรวมผลการต ิดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให ้คณะทำงานฯ                  
เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหาร            
ส่วนตำบลและผู้บริหารทราบ 

๖. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ/ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู ่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 ๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข 
 ๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอจึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด                
เป็นประจำทุกป ี

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วน             
ตำบลตันหยงลิมอ 
 ๒. เพื ่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วน            
ตำบลตันหยงลิมอทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
 ๓. เพ ื ่ อรายงานการต ิดตามและประเม ินผลการควบค ุมภายในต ่อผ ู ้ กำก ับด ูแล                                
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามกำหนด 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม 
เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทำใบนำฝากเป็นรายรับ จัดทำใบฎีกา
เพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สำหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -
รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

๔. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. วิธีการดำเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ให้ประชาชนทราบทาง
ช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๙. ตัวช้ีวัด 
 มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกขั้นตอน 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตันหยงลิมอทำให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการ                
แบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. ๒๕๔๕             
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอจึงได้ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกำหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที ่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื ่อตอบสนอง           
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื ่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้าง            
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๒. เพื ่อป้องกันการทุจร ิตในด้านที ่เก ี ่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหา รส่วน                 
ตำบลตันหยงลิมอให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

๔. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม มิได้กำหนดให้มีการแต่งตั้ง            
ให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอให้ความสำคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื ่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้อง              
ร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
 ๓. จัดประชุมให้ความรู ้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื ่อมีการจัดซื ้อจัดจ้างทุกครั้ง               
เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู ่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที ่รวดเร็ว ถูกต้ อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุ จริตคอร์ร ัปชันมีการทำงาน                   
มีกระบวนการที ่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตันหยงลิมอ อำเภอตันหยงลิมอ จังหวัดตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด            
เพ่ือนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 ๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน             
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้               
เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  
คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด  ๆ ส่งผลให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น
ขาดประส ิทธ ิภาพ ประส ิทธ ิผล ส ่งผลให ้การพ ัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นต ้องล ่าช้า                            
เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่สำคัญ
และเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดี          
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดำเนินกิจการ                  
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สำนักปลัด จึงได้จัดทำโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ เพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐                 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๔. เพื ่อให้ผ ู ้บร ิหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความรู้                   
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จำนวน ๑๒ คน 
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๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำโครงการ/แผนงาน 
 ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู ้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเข้ารับการอบรม 
 ๓. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 ๔. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู ้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้เพิ ่มพูนความรู้                   
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ๒. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 ๓. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความรู้ความเข้าใจ                 
มิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐                     
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๔. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที ่ของรัฐเรื ่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ                  
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอได้ดำเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้
และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนา
องค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ
ในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 ๒. เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
จำนวน ๕๐ คน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

๖. วิธีการดำเนินการ 
 ๑. ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
และหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 ๒. เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ 
 ๓. แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
 ๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๘. งบประมาณดำเนินการ 
 จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
 ๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานใหม่ๆ 
 ๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

๑๑. ตัวช้ีวัด 
 จำนวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
จำนวน ๕๐ คน ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องทำหน้าที ่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื ่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในตำบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่สำคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน 
และการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
 ๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๓. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๔. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จำนวน ๘ คน 

๕. พื้นที่ดำเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินงาน 
 ๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน
เรื่องต่างๆ เช่น  
  - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติภารกิจถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เพื่อร่วมติดตามและตรวจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.แร่  
จำนวน ๑๑ คน 
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน ๒ คน 
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒๒ คน 
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๓ ศูนย์ รวม ๖ คน 
 ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นำข้อมูลแจ้ง
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้ รับ
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 



112 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นไปอย่างต่อเนื ่อง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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๑. ชื ่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ ่นให้ม ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัต ิงาน                           
ของฝ่ายบริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
เป็นกลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่ าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอจึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ
เป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

๔. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จำนวน ๘ คน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีการดำเนินงาน 
 ๑. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
 ๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
 ๓. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 ๒. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน              
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม เป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี     ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 ๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในจังหวัดตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์ 
 ๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 ๔. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๕. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๒. นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่า
มีการกระทำคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖               
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

๓. วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 ๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื ่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบ          
การคอร์รัปชันได ้
 ๒. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล 
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ภาคผนวก 
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