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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม  
จรยิธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทะเมนชัย สำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกำส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่าที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส   การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
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 4) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางหรือเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 5) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 6) มีค่ำนิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรร์ัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่ วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย ปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน  จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการทุจริตไม่
ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546  การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุ
ที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็น
สังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์
ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม  วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือทุก
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ภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีแ ละ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560 – 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน   จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัย 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
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4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดผลประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัยที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อการการทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1  การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและข้าราชการประจ า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ 
งานเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน 
(2) โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
(3) มาตรการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

30,000 
 

400,000 
 
 
- 

 

30,000 
 

400,000 
 
 
- 

 

30,000 
 

400,000 
 
 
- 

 

30,000 
 

400,000 
 
 
- 
 

 
 
 
 

 

1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

(1) โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 
(2)โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 (3) โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
 

20,000 
30,000 

 
40,000 

20,000 
30,000 

 
40,000 

20,000 
30,000 

 
40,000 

20,000 
30,000 

 
40,000 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนั กแก่ เ ด็ กและ
เยาวชน 

(1) โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 

มิติที่ 1 รวม 6 โครงการ / 1 มาตรการ 570,000 570,000 570,000 570,000  
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

  

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการ- 
เมืองในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

(1) กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

- - - -  

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

(1) มาตรการ ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าหรือผู้อ านวยการกอง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย 
(2) มาตรการ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(3) กิจกรรม การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ 
(4) กิจกรรม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

(1) กิจกรรม ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(2) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
(3) มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หัวหน้าหรือผู้อ านวยการกอง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัย 

- 
- 
 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

(1) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

- - - -  

2.5 มาตรการจัดการในกรณี 
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

(1) มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
(2) กิจกรรม การตรวจสอบงบการเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย โดย ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดบรุีรมัย ์
(3) มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

มิติที่ 2 รวม  1 โครงการ /5 กิจกรรม /6 มาตรการ - - - -  
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมสี่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกขั้นตอน 

(1) กิจกรรม ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 
(2) กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัย 
(3) มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 

(1) โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและต าบล ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
(2) กิจกรรม การด าเนินงานของศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 

20,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 
- 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) กิจกรรม ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบลประจ าปี 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม  1 โครงการ /4 กิจกรรม /2 มาตรการ 20,000 20,000 20,000 20,000  
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสรมิสร้างและ
ปรับปรงุกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏบิัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

(1) มาตรการ จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
(2) มาตรการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

(1) กิจกรรม รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

- - - 
 

-  

4.3  การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

(1) กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) กิจกรรม ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 

100,000 
 
- 
 

100,000 
 
- 
 

100,000 
 
- 
 

100,000 
 
- 
 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

(1) กิจกรรม การประชาสัมพันธ์/ช่องทางการแจ้ง กรณี
พบเห็นการทุจริต 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

มิติที่ 4 รวม  4 กิจกรรม / 2 มาตรการ 100,000 100,000 100,000 100,000  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 1.1  
ล าดับที่ 1 

   ๑. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

  2. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาด
ไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง 
กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามา
รับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัย  ดังกล่าวนี้ขึ้น 

  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
     3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
     3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
     3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 

/6. วิธีการ... 
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  6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

  7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

  8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  3๐,๐๐๐  บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 

  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70 
      10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย  เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวล
จริยธรรม 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 1.1  
ล าดับที่ 2 

   ๑. ชื่อโครงการ  อบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

  2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  องค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย  มีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของราษฎร การท่องเที่ยว ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการรวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนา ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีมาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง ให้มีการพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้ มีจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานประโยชน์ของส่วนรวม  จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมสัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ดังกล่าวนี้ขึน้ 

  3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
     3.3 เพ่ือพัฒนาระบบความคิดในการจัดท าบริการสาธารณะ 
     3.4 เพ่ือให้สามารถสร้างและเก็บเกี่ยวประโยชน์จากความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับน ามาปรับปรุง 
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในพื้นท่ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน องค์กร อย่างเป็นรูปธรรม 

  4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
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/6. วิธีการ... 
  6. วิธีการด าเนินการ 
 จัดอบรมอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  
ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แนวทางการพัฒนาการจัดท าบริการสาธารณะหรืองานอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

  7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

  8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 จ านวนเงิน  40๐,๐๐๐  บาท  (-สี่แสนบาทถ้วน-) 

  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีวิสัยทัศน์
ที่ดี  น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์เพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
องค์กร อย่างเป็นรูปธรรม 
      10.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 1.1  
ล าดับที่ 3 

 1. ชื่อมาตรการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) 

 2. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้ด าเนินโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
– ITA) โดยส านักงาน ป.ป.ท. มีกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการประเมิน ประกอบด้วย หน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนกลาง หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค และหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  
จึงได้ถูกก าหนดให้ต้องเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA)  

 3. วัตถุประสงค์ 
 1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตาม
ข้อระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. ผู้มารับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส 

 4. เป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากส านักงาน
ป.ป.ท. อยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไป  

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 

/6. วิธีด าเนินการ..... 
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 6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน จ านวน 2 ราย ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ท. 
 2. จัดส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจความคิดเห็นโดยแจก
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
  2.1 แบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment ส าหรับ
บุคลากรในสังกัดฯ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) จ านวนทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2558 และปฏิบัติงานในสังกัดฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้คลอบคลุมทุกระดับชั้น ซึ่งจะต้องมี
การระบุ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์/E-mail (ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
  2.2แบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency Assessment 
ส าหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์/Email(ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
 3. จัดท าแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง แล้วจัดส่งให้แก่ ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยเป็นเอกสารหลักฐานแสดงการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ในมิติต่างๆ ในปีงบประมาณท่ีก าหนด 
 ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) 
นั้น จะเป็นการป้องกันผละประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กรอีกทางหนึ่ง 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้รับผลคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
 11. หมายเหตุ (สรุปรายละเอียดภาพรวมของโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ) 
 ในแต่ละตัวชี้วัดของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ – ITA นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งมีเกณฑ์การชี้วัดอย่างละเอียด 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบตัวชี้วัด การเข้าร่วมโครงการและได้รับ
คะแนนประเมินในระดับดี จึงเป็นการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนอีกทางหนึ่ง 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 1.2  
ล าดับที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 

 2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัย  จึงได้จัดท าโครงการ “รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) ดังนั้น ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ในพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัยเพ่ือให้เกิดความร่มรื่น พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสร้างความ
ตระหนักให้แก่ประชาชนให้เห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน 
     3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่
สีเขียวในเขตองค์การบริหารส่วน าต าบลทะเมนชัย 
     3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
     3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ประชาชน 

 4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย ส่วนราชการอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ี ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 /5. พื้นที่... 
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  5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ที่สาธารณประโยชน์  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
      6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
      6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
      6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 
      6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 8. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน  20,000.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 

 9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 ท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
       10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
       10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 1.2  
ล าดับที่ 2 

1.ชื่อโครงการ  เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด าเนินการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ทั้งด้าน
การบริหารจัดการองค์กร และด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาให้ประชาชน ได้เล็งเห็นคุณค่า ทั้งด้านการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตแต่ละคน อย่างมีเหตุผล ไม่ประมาท  โดย
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ท าเกษตรอินทรีย์ ลดการ
ใช้สารเคมีในภาคการเกษตร  อีกทั้งยังเป็นการสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยในด้านสิ่งแวดล้อมจะเห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย   ให้ทุกภาคส่วน
ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญกับการประกอบอาชีพของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้จัดท า
โครงการนี้  โดยมีแนวทางด าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 3. วัตถุประสงค์ 
     ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสวนต าบลทะเมนชัย 
ให้ความส าคัญกับการท าเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสวนต าบลทะเมนชัย ให้ความส าคัญ

กับการจัดท าเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สารเคมี โดยด าเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 ประสานงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือเชิญชวนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
      6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียม วางแผน เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
โครงการ 
 

/6.3 ด าเนินการ... 
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      6.3 ด าเนินการจัดซื้อจ้างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 
      6.4 ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
30,๐๐๐.๐๐ บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-)   

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.๑ ประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารสวนต าบลทะเมนชัย ให้
ความส าคัญกับการท าเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     10.1 ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 1.2  
ล าดับที่ 3 

1.ชื่อโครงการ  คัดแยกขยะในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนประสบ เพราะสิ่งแวดล้อมถูกมนุษย์ท าลาย
ไปมาก ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสุขภาพอนามัย 
ซึ่งขยะเป็นปัญหาหลักของสิ่งแวดล้อมที่ยากที่จะแก้ไข และสาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่รู้จักวิธีการบริหาร
จัดการขยะที่เกิดขึ้น ส่วนมากแล้วจะทิ้งลงข้างทางบ้างหรือทิ้งลงตามแม่น้ าล าคลอง ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูล
มากมาย และส าหรับการทิ้งขยะลงแม่น้ าจะท าให้น้ าเกิดการเน่าเสียได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุที่คนทั่วไป  
ไม่รู้จักการคัดแยกขยะ เมื่อมีขยะก็จะรวมกันก าจัดไปในคราวเดียวกัน องค์การองค์การบริหารส่วนต าบล  
ทะเมนชัย จึงเห็นความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องสร้างจิตส านึกของการห้ามทิ้งขยะโดยปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดหาวิธีการด าเนินการจัดการเกี่ยวกับขยะเพ่ื อให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประโยชน์มาก พร้อมกับเสนอวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการ
ขยะที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ  “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง  “ประชารัฐ” ระยะ  ๑  ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ได้ก าหนดให้จัดท าระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน  “จังหวัดสะอาด”ภายใต้หลัก  ๓ช  ประกอบกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตาม
มาตรา  ๖๗ (๒)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และสาธารณะ  รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล  และมาตรา  ๖๗ (๗)  คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ฉะนั้น  แนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลต้องเริ่มต้นที่การจัดการกับประชาชนเป็นอันดับแรกก่อน  ทั้งนี้  เนื่องจากประชาชนในท้องถิ่น
เป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยอยู่ในปัจจุบันการให้ความรู้ความเข้าใจ  การส่งเสริม  และการ
ประชาสัมพันธ์หรือการรณรงค์ให้ประชาชนมีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือนหรือจากแหล่งก าเนิด  
ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น  เพ่ือน าไปก าจัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันต่อเวลาไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างเกิดขึ้นการเข้าถึงความรู้ดังกล่าวควรผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานหรือท้องถิ่นอ่ืน  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 3. วัตถุประสงค์ 
       3.๑  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ การจัดการขยะจากต้นทาง  
               3.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดการขยะที่ยั่งยืนจากหน่วยงานอื่น  
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               3.3  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีการน าแนวคิดและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และปรับใช้ให้
เหมาะสมกับชุมชนให้เกิดความยั่นยืนและเป็นชุมชนปลอดขยะในอนาคต 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลกรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ผู้น าชุมชน 

ประชาชน เข้าร่วมโครงการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 ประสานงานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือเชิญชวนเข้า
ร่วมโครงการ 
      6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเตรียม วางแผน เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
โครงการ 
      6.3 ด าเนินการจัดซื้อจ้างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 
      6.4 ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะจากต้นทาง 
      6.5 คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ จ านวน 1 หมู่บ้าน เพ่ือเป็นหมู่บ้านน าร่องในการคัดแยกขยะ 
      6.6 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
40,๐๐๐.๐๐ บาท  (-สี่หมื่นบาทถ้วน-)   

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ การจัดการขยะจากต้นทาง  

             10.2  ประชาชนเรียนรู้ในกระบวนการจัดการขยะที่ยั่งยืนจากหน่วยงานอื่น  
                 10.3  มีการน าแนวคิดและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนให้เกิดความ
ยั่นยืนและเป็นชุมชนปลอดขยะในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 1.3  
ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ  เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การสหประชาชาติ  ได้ก าหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์
ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่ท าลายการพัฒนาประเทศ
ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือลด
ระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและคุณภาพชีวิตของลูกหลาน เยาวชน และ
ประชาชนชาวไทยให้ทุกคนมีความปลอดภัย และสังคมมีความสงบสุขมั่นคง นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย เนื่องจากเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง มีกลุ่มเพ่ือนที่
หลากหลาย ซึ่งอาจพลาดพลั้งด้วยความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งต้องวางยุทธศาสตร์เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งด้านครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อมให้มีความ
ปลอดภัยเพ่ือให้เป็นปราการที่เข้มแข็งรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่ อมโยงกัน พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือลดปริมาณจ านวนผู้ เข้าสู่การกระท าผิด  น าคนออกจากวงจรการ 
กระท าผิด  โดยเฉพาะการดูแล และเฝ้าระวังความเสี่ยงในสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยอ่อนไหวที่ต้องด าเนินการ
ป้องกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งการขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนช่วยแจ้งข้อมูลเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติด  รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้ตลอดเดือน
มิถุนายนเป็นเดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ค าขวัญ “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด” เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาว
ไทยและประเทศชาติตลอดมาในนามรัฐบาล ผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนชาวไทยและทุกหน่วยงานที่ได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติด  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  จึงได้ จัดท าโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัย 
ยาเสพติด เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการน าสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา  คือ  สังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  3. วัตถุประสงค์ 
      3.๑  เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
      3.๒  เพ่ือสร้างผู้น านักเรียนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน 
      3.๓  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างการจิตใจให้กับ
นักเรียน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 

/2.4 เพ่ือสนับสนุน... 
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  ๒.๔  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  และชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
           ๒.๕ เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีความรู้และปลูกจิตส านึกถึงภัยอันตรายของยาเสพติด 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ 
     6.๒  จัดท าโครงการเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
     6.๓  ประสานสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือประชาสัมพันธ์

และเชิญเข้าร่วมโครงการ 
      6.๔  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและประชุมมอบหมายภารกิจ 
      6.๕  ด าเนินการตามโครงการ โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ บรรยายประกอบสื่อต่าง ๆ พร้อม
ทั้งสาธิตตัวอย่างชนิดและประเภทของยาเสพติด  โทษและพิษของยาเสพติด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิทยากรที่มีความรู้ 
      6.6 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,๐๐๐.- บาท  (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)   

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1  ผู้เข้าอบรมได้ร่วมรณรงค์ให้มีการรับรู้และทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
        10.2  ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข  และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
       10.3  ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  และชุมชน
ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.1  
ล าดับที่ 1 

1.ชื่อกิจกรรม  ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

2. หลักการและเหตุผล  

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือก าหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงาน
ตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ 

 3. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงแสดง
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบึงเจริญต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

/4. เป้าหมาย… 
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4. เป้าหมาย 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ 
    6.1  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
              6.2  ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 6.3  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 6.4  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจัดให้มี 
 6.5  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 น าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.2  
ล าดับที่ 1 

1.ชื่อมาตรการ  ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
มาตรา 60  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่าง
อ่ืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ มาตรา 
60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรับผิดชอบดูแลราชการประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 

/ดังนั้น... 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  

 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
     3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
     3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
     3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
     6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
     6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
     6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

/9. ผู้รับผิดชอบ...  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
       10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
                10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.2  
ล าดับที่ 2 

1.ชื่อมาตรการ  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล  
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
     3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ บันทึกบัญชีด้วยระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 

/10. ตัวชี้วัด...  
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
      10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.2  
ล าดับที่ 3  

1.ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน  และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
     3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
     3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
     3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
     3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
     3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย 
     4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองคลัง 
     4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
     6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
     6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
     6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
     6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
     6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

/8. งบประมาณ... 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ 
       10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
       10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.2  
ล าดับที่ 4  

1.ชื่อกิจกรรม  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง จัดให้มี
กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
     3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทะเมนชัย  ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ...  



35 
 

 

6. วิธีด าเนินการ 
      6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
     6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง  หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
      10.2 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
               10.3 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
      10.4 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.3  
ล าดับที่ 1  

1.ชื่อกิจกรรม  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้ปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
     3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
     3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
     3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย 
     4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
     4.2 ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
     4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
     4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
     4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 

/6. วิธีด าเนินการ...  
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6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
     6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอ านาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชน
ทราบ 
    6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
    6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัยทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.3  
ล าดับที่ 2  

1.ชื่อมาตรการ  มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลขึ้น  

 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
     3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 

/6. วิธีด าเนินการ...  
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6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
     6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
     6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
     6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
       10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
       10.3 สามารถลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.3  
ล าดับที่ 3 

1.ชื่อมาตรการ  ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับ
ฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ที่ก าหนดให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
มาตรา 60  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่าง
อ่ืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ มาตรา 
60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรับผิดชอบดูแลราชการประจ าขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 

/ดังนั้น... 
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  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  

 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
     3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
     3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
     3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
     6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
     6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
     6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

/9. ผู้รับผิดชอบ...  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
       10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
                10.3 ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.4  
ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ  เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะ
เมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล  
  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมี
หน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญในอันที่บ าบัดทุกบ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่น  ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือ
เป็นคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
 คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามา
ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  และ
ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ผู้ประพฤติเองทุกคน  และตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิด
ผลในทางปฏิบัติ 
 จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551  จึงได้
จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับการชมเชย
หรือยกยอ่งเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความ
คุ้มค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง 

 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
     3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
     3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
     3.4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง 

/3.5 เพ่ือส่งเสริม... 
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     3.5 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย 
     3.6 เพื่อเป็นการเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

4. เป้าหมาย 
     4.1 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
     4.2 คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปีละ 1 ครั้ง 
     4.3 จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จ านวน 1 ฉบับ 
  5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
     6.2 แจ้งให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในสังกัดทราบโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
ประจ าป ี
     6.4 ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 
     6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
      6.6 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
       10.2 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.5  
ล าดับที่ 1 

1.ชื่อมาตรการ  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดบุรีรัมย์ ( ก.อบต.จ.บุรีรัมย์) 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการ ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  ให้มีการก าหนดข้อตกลง
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน โครงการหรือผลงานที่
ก าหนดในการมอบหมายงาน เป็นต้น  ทั้งนี้ให้พิจารณาจากข้อตกลงการบริหารงานของส่วนราชการ หรือ
ภารกิจหลักที่ได้มีการก าหนดไว้ตามที่ก าหนด และงานบริหารงานบุคคล ได้จัดท าแบบบันทึกข้อตกลงให้ทุก
ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าบันทึกข้อตกลงภายในแต่ละส่วนราชการ 

 3. วัตถุประสงค์ 
    3.1 เพ่ือน ามาเป็นตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานว่าได้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ในบันทึกข้อตกลง  

การปฏิบัติราชการที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ เพียงใด  
          3.2 น ามาประเมินผลการปฏิบัติงาน ว่าสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเพ่ือ
ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนระดับในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

    3.3 เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะว่า สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด 
    3.4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและมีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจน ที่บันทึกไว้ใน

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
    3.5 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร  

4. เป้าหมาย 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  6. วิธีด าเนินการ 
แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  โดยจัดท าอ านาจหน้าที่ให้ตรงกับ

ค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติ 
/7. ระยะเวลา...  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีการก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้

ประเมินและผู้รับการประเมิน เช่น แผนงาน  โครงการ หรือผลงาน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.5  
ล าดับที่ 2 

1. ชื่อกิจกรรม  การตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย โดย ส านักตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีรายได้จากการจัดเก็บเอง รายได้จากรัฐบาลอุดหนุนและรายได้
จากรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้  มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณในด้านของงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบ
ลงทุน ซึ่งในการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะออกงบการเงินเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานทางด้า น
รายรับและด้านการใช้จ่ายเงิน และน าส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์  ในกรณีที่ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งก าหนดการที่จะเข้าตรวจสอบเอกสารการรับเงินและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  
เพ่ือรับรองความถูกต้องในงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย และออกรายงานผลการ
ตรวจสอบ  อีกท้ังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติในด้านการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยเป็นไปอย่างถูกต้องตาม

ระเบียบ ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
     3.2 เพ่ือทราบถึงแนวทางการถือปฏิบัติในด้านการรับเงิน และการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

4. เป้าหมาย 
         ส านักตรวจเงินแผ่นดินรับรองความถูกต้องในงบการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

6. วิธีด าเนินการ 
        ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์เข้าด าเนินการตรวจสอบเอกสารการับเงินและเอกสารเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

/7. ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ตามก าหนดการของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
           กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          รายงานผลการตรวจสอบของส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 2.5  
ล าดับที่ 3 

1.ชื่อมาตรการ  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เพ่ือด าเนินการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย 
 มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  6. วิธีด าเนินการ 
ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 3.1   
ล าดับที่ 1 

1.ชือ่กิจกรรม  ให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

2. หลักการและเหตุผล  
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  
 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย และ
ประชาชนทั่วไป 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 

 

/6. วิธีด าเนินการ...  
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  6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
     6.2 ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบการจัดตั้ง การด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
     6.3 ด าเนินกิจกรรม 
     6.4 วัดผลความรู้ 
     6.5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      งานนิติการและงานบริหารงานทั่วไป    องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      10.2 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
      10.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 3.1   
ล าดับที่ 2 

1.ชื่อกิจกรรม  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัย 

2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

 3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน  ทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  หนังสือประชาสัมพันธ์  และปิด
ประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

/9. ผู้รับผิดชอบ...  
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9. ผู้รับผิดชอบ 
      กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 3.1   
ล าดับที่ 3 

1.ชื่อมาตรการ  จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทะ
เมนชัย 

2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
     3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
     3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

  6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเวทีประชาคม 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/7. ระยะเวลา... 



55 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 3.2   
ล าดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ  สัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล ในการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี  

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้านและต าบล ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขึ้น 
 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
     3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
     3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
     3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
     3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 10 หมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

/6. วิธีด าเนินการ...  
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  6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
     6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
     6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
     6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
     6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
     6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
     6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 10 หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมิถุนายน – กันยายน ของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 20,000.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
       10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
       10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
       10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
       10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
       10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 3.2   
ล าดับที่ 2 

1.ชือ่กิจกรรม  การด าเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

2. หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่

4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่า งเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
     6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
     6.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
     6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

/7. ระยะเวลา...  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๖๖๐๙๖๖ ทางโทรสารหมายเลข 0๔4 – 666745 
 6.3 ทางเว็บไซต์ http://www.tmc.go.th/  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
      10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
      10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ภารกิจตามมิติ 3.3   
ล าดับที่ 1 

1.ชือ่มาตรการ  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 
ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของ
คณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบล 
ทะเมนชัย โดยงานนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัยขึ้น 
 3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย บางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทะ
เมนชัยแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 1 องค์กรจัดท า
แผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 

/8. งบประมาณ... 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัย เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 3.3   
ล าดับที่ 2 

1.ชือ่กิจกรรม  ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย จึงได้
จัดท ากิจกรรมเพ่ือให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 
 3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของครัวเรือน 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  จ านวน 10 หมู่บา้น 

 6. วิธีด าเนินการ 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการประชาคม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

/9. ผู้รับผิดชอบ... 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 4.1   
ล าดับที่ 1 

1.ชือ่มาตรการ  การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไป
ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบฯ นี้มีผลใช้
บังคับ และรายงานความคืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมส่งส า เนาให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไร ก็ตามการควบคุมภายในที่มีอยู่อาจเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่ง แต่
เมื่อระยะเวลาผ่านไปหรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป การควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมอาจไม่
เหมาะสมและไม่เป็นปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ดังนั้น ระเบียบฯ ข้อ 6 จึงก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการ
ควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละครั้ง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัยมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ผิดพลาด ความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการ
ใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริตซึ่งจะต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่
ส าคัญ โดยน ามาตรฐานการควบคุมภายในมาใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้
เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานถือปฏิบัติ และมีการประเมินผลการควบคุมและปรับปรุงการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจอยู่ เสมอ โดยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
 3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดไปใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2 มุ่งชี้ให้ทราบความหมาย ประโยชน์และความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งเนื้อหาสาระที่
ส าคัญของมาตรฐานการควบคุมภายในและความรับผิดชอบของผู้บริหารภาครัฐต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 

3.3 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และด ารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย 
    4.1 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน   ตามระเบียบ ฯ ข้อ 5    
    4.2 การติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน ตามระบียบ ฯ ข้อ 6 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย   

 6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายในระดับองค์กร 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6      
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 4.1   
ล าดับที่ 2 

1.ชือ่มาตรการ  ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทะเมนชัยมีประสิทธิภาพ ประหยัด และมีประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ผิดพลาด ความเสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการ
ใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริตซึ่งจะต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่
ส าคัญ โดยน ามาตรฐานการควบคุมภายในมาใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้
เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานถือปฏิบัติ และมีการประเมินผลการควบคุมและปรับปรุงการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจอยู่เสมอ โดยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
 3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดไปใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2 มุ่งชี้ให้ทราบความหมาย ประโยชน์และความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งเนื้อหาสาระที่
ส าคัญของมาตรฐานการควบคุมภายในและความรับผิดชอบของผู้บริหารภาครัฐต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 

3.3 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และด ารงรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย 
  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย   

 6. วิธีด าเนินการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุม

ภายในระดับส่วนงานย่อย 
/7. ระยะเวลา... 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6     
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 4.2   
ล าดับที่ 1 

1.ชือ่กิจกรรม  รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน  
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย   

 6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

/8. งบประมาณ... 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
       10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
       10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
       10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 4.3   
ล าดับที่ 1 

1.ชือ่กิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล  
           การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นมักเกิดปัญหาในการตีความของกฎหมายไม่เป็นไปในทางเดียวกัน  
ก่อให้เกิดผลกระทบในการท างาน  หรือมีเหตุคดีความฟ้องร้อง  หรือถูกเสนอผู้มีอ านาจก ากับดูแลให้มีการ  
ยุบสภา  จึงอยู่ที่บทบาทของประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น  ในการท าหน้าที่
ของบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ  เช่น  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  การกระทู้
ถาม  จึงเป็นเรื่องส าคัญที่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ต้องได้รับทราบเรียนรู้  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
อีกทั้งได้น าไปใช้ในการจัดบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  สนองตอบในการดูแลประชาขนได้อย่างทั่วถึง  และที่ส าคัญจะได้เข้าใจบทบาท  หน้าที่เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่และเพ่ิมประสิทธิภาพในบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  จึงได้ตั้ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ  โครงการฝึกอบรม  สัมมนา  ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ตั้งไว้  จ านวน
100,000  บาท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  อาทิเช่น  
โครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลการท้องถิ่น หรือโครงการฝึกอบรมของส่วนราชการอ่ืนๆ  

 3. วัตถุประสงค์ 
              3.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมถึงความเป็นผู้น าบทบาท  หน้าที่ให้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม 

    3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พบปะ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ์และแนวทาง
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  ร่วมกัน 
    3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความสามัคคี  กลมเกลียว  สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

   3.4 สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ทันการณ์ 
โปร่งใส และเป็นธรรม  

   3.5 เพ่ือให้สามารถ น าประสบการณ์ในการฝึกอบรมไปวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ของงาน และ
องค์กร เพ่ือปรับเป็นกลยุทธ์ในการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

   3.6 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์แก่องค์กร และประชาชนเป็นหลัก  

   3.7 เพ่ือให้สามารถน าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

/4. เป้าหมาย... 
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4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย   

 6. วิธีด าเนินการ 
 มอบหมายหรือมีค าสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพัฒนาบุคลการท้องถิ่น หรือโครงการฝึกอบรมของส่วนราชการอ่ืนๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับความรู้ในกระบวนการและขั้นตอนในการ

ประชุมสภา  ได้อย่างถูกต้อง 
10.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เทคนิคในการประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ือลด

ข้อผิดพลาด 
10.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ทราบบทบาทในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
10.4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้น าความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่

เกี่ยวข้องในการประชุมสภามาร่วมกันพิจารณา 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 4.3   
ล าดับที่ 2 

1.ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล  
          ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 มาตรา 44 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย
อ่ืน  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีส่วนส าคัญในการด าเนินการบริการประชาชนในการ
จัดบริการสาธารณะ  ฉะนั้นการที่ประชาชนหรือชุมชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นตาม
กฎหมายนั้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จึงต้องมีความเข้าใจในสภาพปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่
เป็นอย่างดี  เพ่ือพัฒนาบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อชุมชนได้  การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  จึงมีองค์ประกอบประการหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาของประชาชน   รวมทั้งตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบาทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรและติดตามการบริหารงานของ 

ฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยข้ันพื้นฐาน 
3.3 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง

ได้ท าหน้าที่และรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

3.4  เพ่ือแก้ไขปัญหาและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  
 

/6. วิธีด าเนินการ...  
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 6. วิธีด าเนินการ 
           จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  ตามสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะเวลาตามสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนในพื้นท่ี  มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ภารกิจตามมิติ 4.4   
ล าดับที่ 1 

1.ชือ่กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์/ช่องทางการแจ้ง กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
           ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จึงมีความ
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญหาทุจริต 
คอร์รัปชัน  จึงได้จัดท ากิจกรรม การประชาสัมพันธ์ช่องทางส าหรับการแจ้ง กรณีพบเห็นการทุจริต เพ่ือให้
ประชาชนที่พบเห็นการทุจริต  ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุก
รูปแบบ 

 3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
      3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

 5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย  

 6. วิธีด าเนินการ 
     6.1 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  
      6.2 จัดเจ้าหน้าที่รับ 
ผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
      6.3 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
      6.4 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

/9. ผู้รับผิดชอบ... 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   
  2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 



 
 
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

********************************* 

 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่ ง เน้นการสร้ าง   
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง  
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่ก ารปฏิบัติ  
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่า  
ร้อยละ 50  

ดังนั้น  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทะเมนชัยจึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                           ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560       
 
 

      (นายทองอยู่  อินทรก าแหง) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
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